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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Statele Unite ale Americii privind activit„˛ile
for˛elor Statelor Unite sta˛ionate pe teritoriul Rom‚niei,
semnat la Bucure∫ti la 6 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 1 din 5 ianuarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Rom‚nia ∫i Statele Unite ale Americii privind activit„˛ile for˛elor Statelor
Unite sta˛ionate pe teritoriul Rom‚niei, semnat la Bucure∫ti la 6 decembrie
2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 45.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
privind cooperarea dintre Rom‚nia ∫i Eurojust,
semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 458 din 22 decembrie
2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind
cooperarea dintre Rom‚nia ∫i Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie
2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 46.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Informa˛ii Externe ∫i trecerea
acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 3 din
16 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerile directorului Serviciului de Informa˛ii
Externe,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel men˛ionat Ón anexa*) la prezentul
decret i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i este trecut
Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 47.
*) Anexa se comunic„ numai institu˛iilor interesate.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫i trecerea
acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 4 din
16 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel B„rbulescu Constantin Adrian i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul
grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 48.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general Ón retragere
unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 8 din
17 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Gr„moiu Nicolae Nicolae
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 49.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general Ón retragere
unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 8 din
17 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Bivolaru P„un Mihai i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 50.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui amiral Ón retragere
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 8 din
17 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul contraamiral de flotil„ Ón retragere Boian
Gheorghe Ion se Ónainteaz„ Ón gradul de contraamiral Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 51.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 8 din
17 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Ón retragere
Ni˛escu Constantin Demetru-Valentin se Ónainteaz„ Ón gradul de generalmaior cu dou„ stele Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 52.

5
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 8 din
17 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Ón retragere
Mih„iescu Ioan Constantin se Ónainteaz„ Ón gradul de general maior cu
dou„ stele Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 53.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general Ón retragere
unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 8 din
17 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Ilie Ana Nicolae i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 54.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general Ón retragere
unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 8 din
17 ianuarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere S„voiu Filip BartolomeuConstantin i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 55.

ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
privind Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. VII.11 din Legea nr. 404/2005 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta ordonan˛„ are drept scop Ónfiin˛area
∫i administrarea de c„tre Oficiul Rom‚n pentru Drepturile
de Autor a registrelor na˛ionale Ón domeniul dreptului de
autor ∫i al drepturilor conexe, Ón vederea supravegherii ∫i
controlului circula˛iei produselor purt„toare de drepturi de
autor ∫i de drepturi conexe.
Art. 2. — Œn sensul prezentei ordonan˛e, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„torul Ón˛eles:
a) registru na˛ional — instrument unitar de eviden˛„, la
nivel na˛ional, a fonogramelor, videogramelor ∫i a
programelor pentru calculator introduse Ón circuitul comercial
pe teritoriul Rom‚niei, a marcajelor holografice aplicate pe
acestea, precum ∫i a persoanelor fizice autorizate,

asocia˛iilor familiale ∫i a persoanelor juridice care
desf„∫oar„ activit„˛i cu fonograme, videograme ∫i programe
pentru calculator pe teritoriul Rom‚niei;
b) distribuire — v‚nzarea originalului sau a copiilor unei
fonograme, videograme sau a unui program pentru
calculator c„tre al˛i operatori economici care au ca obiect
de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza
unui contract de distribuire;
c) comercializare — v‚nzarea originalului sau a copiilor
unei fonograme, videograme ori a unui program pentru
calculator c„tre cump„r„tor;
d) multiplicare autorizat„ — realizarea de copii ale unei
fonograme, videograme sau program pentru calculator prin
replicare industrial„ a unei Ónregistr„ri-matri˛„ de c„tre

8
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multiplicatorii autoriza˛i potrivit prevederilor prezentei
ordonan˛e;
e) marcaj holografic — etichet„ av‚nd un model unic pe
teritoriul Rom‚niei, autorizat de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor, care const„ Óntr-o imagine
tridimensional„, Ónseriat„ cu un cod alfanumeric, realizat„
pe suport autoadeziv ∫i autodistructiv;
f) copert„ — ambalaj al fonogramei, videogramei sau al
programului de calculator, pe care sunt prezentate
elemente grafice ∫i informa˛ii pentru identificarea
con˛inutului ∫i a titularilor de drepturi;
g) licen˛a programului pentru calculator — autorizarea
scris„, care Ónso˛e∫te programul pentru calculator, dat„ de
titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a
acelui program.
Art. 3. — Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
administreaz„ urm„toarele registre na˛ionale:
a) Registrul na˛ional al fonogramelor;
b) Registrul na˛ional al programelor pentru calculator;
c) Registrul na˛ional al videogramelor;
d) Registrul na˛ional al multiplicatorilor de discuri optice,
casete audio ∫i casete video.
Art. 4. — Œnregistrarea sau Ónscrierea Ón registrele
na˛ionale prev„zute la art. 3 este obligatorie ∫i se
efectueaz„ pe propria r„spundere a persoanelor fizice sau
juridice. Œnregistrarea sau Ónscrierea nu este constitutiv„ de
drepturi de autor ori de drepturi conexe.
Art. 5. — Informa˛iile de interes public cuprinse Ón
registrele na˛ionale administrate de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor se stabilesc, Ón condi˛iile legii, prin
decizie a directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor, dup„ consultarea structurilor asociative
ale persoanelor Ónregistrate.
CAPITOLUL II
Registrul na˛ional al fonogramelor
Art. 6. — (1) Œnregistrarea sau, dup„ caz, Ónscrierea Ón
Registrul na˛ional al fonogramelor este obligatorie pentru:
1. persoanele fizice autorizate ∫i persoanele juridice
care desf„∫oar„ pe teritoriul Rom‚niei oricare dintre
urm„toarele activit„˛i:
a) producere de fonograme;
b) import de fonograme;
c) distribuire de fonograme;
d) comercializare de fonograme;
2. fonogramele:
a) produse Ón Rom‚nia;
b) importate Ón Rom‚nia.
(2) Registrul na˛ional al fonogramelor este organizat Ón
form„ electronic„ ∫i cuprinde urm„toarele sec˛iuni:
a) sec˛iunea produc„tori de fonograme;
b) sec˛iunea importatori de fonograme;
c) sec˛iunea distribuitori de fonograme;
d) sec˛iunea comercian˛i de fonograme;
e) sec˛iunea Ónscrieri fonograme;
f) sec˛iunea marcaje holografice;
g) sec˛iunea men˛iuni, radieri, retrageri ∫i sanc˛iuni.

Art. 7. — Œn vederea Ónregistr„rii Ón Registrul na˛ional al
fonogramelor, persoanele fizice sau juridice prev„zute la
art. 6 alin. (1) depun la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor o cerere-tip Ónso˛it„ de documentele prev„zute la
art. 34 alin. (1).
Art. 8. — Œnregistrarea Ón Registrul na˛ional al
fonogramelor se probeaz„ cu certificatul de Ónregistrare
prev„zut la art. 35 alin. (1).
Art. 9. — (1) Persoanele fizice sau juridice, Ónregistrate
Ón Registrul na˛ional al fonogramelor, care import„ ori
produc fonograme, sunt obligate s„ Ónscrie toate
fonogramele Ón Registrul na˛ional al fonogramelor, Ónainte
de introducerea acestora Ón circuitul comercial.
(2) Œn vederea Ónscrierii fonogramelor, persoanele
prev„zute la alin. (1) depun la Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor o cerere-tip.
(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care import„
fonograme, cererea-tip trebuie s„ fie Ónso˛it„ de
urm„toarele documente:
a) copia Ónscrisului doveditor al acordului titularului de
drepturi, privind importul de fonograme pe teritoriul
Rom‚niei, Ón traducere autorizat„ Ón limba rom‚n„;
b) copia declara˛iei vamale de import ∫i a facturii
externe Ón care sunt men˛ionate titlurile fonogramelor
importate;
c) copia integral„ color a copertei ∫i a elementelor
grafice de pe partea inactiv„ Ón form„ eletronic„, pe care
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor o va marca cu
inscrip˛ia îMOSTR√ ORDA“.
(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe
teritoriul Rom‚niei fonograme cu opere din repertoriul
interna˛ional, cererea-tip trebuie s„ fie Ónso˛it„ de
urm„toarele documente ∫i produse:
a) copia contractului de cesiune a dreptului de
reproducere ∫i distribuire pe teritoriul Rom‚niei din partea
titularilor de drepturi, Ón traducere autorizat„ Ón limba
rom‚n„, Ónso˛it de anexa cuprinz‚nd titlurile fonogramelor;
b) copia confirm„rii verific„rii de c„tre organismul de
gestiune colectiv„ a drepturilor de autor a existen˛ei
operelor Ón repertoriul acestuia ∫i anexa cuprinz‚nd titlurile
operelor;
c) un exemplar al fonogramei, Ón forma Ón care aceasta
va fi comercializat„.
(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe
teritoriul Rom‚niei fonograme cu opere din repertoriul
na˛ional, cererea-tip trebuie s„ fie Ónso˛it„ de urm„toarele
documente ∫i produse:
a) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare,
reproducere ∫i distribuire a operei din partea titularilor
dreptului de autor;
b) copia confirm„rii verific„rii de c„tre organismul de
gestiune colectiv„ a drepturilor de autor a existen˛ei
operelor Ón repertoriul acestuia ∫i anexa cuprinz‚nd titlurile
operelor;
c) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare,
reproducere ∫i distribuire a interpret„rii sau execu˛iei
artistice din partea titularilor de drepturi conexe ∫i anexa
cuprinz‚nd titlurile fonogramelor;
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d) un exemplar al fonogramei, Ón forma Ón care aceasta
va fi comercializat„.
(6) Pentru persoanele fizice sau juridice c„rora le-a fost
cesionat de c„tre produc„torii rom‚ni dreptul de reproducere
∫i distribuire de fonograme Ón Rom‚nia, cererea-tip trebuie
s„ fie Ónso˛it„ de urm„toarele documente ∫i produse:
a) copia contractului de cesiune a dreptului de
reproducere ∫i distribuire a fonogramei din partea
produc„torului, titular de drepturi, ∫i anexa cuprinz‚nd
titlurile fonogramelor;
b) un exemplar al fonogramei, Ón forma Ón care aceasta
va fi comercializat„, cu men˛ionarea pe copert„ a denumirii
produc„torului care solicit„ Ónscrierea.
Art. 10. — (1) Dup„ verificarea Óndeplinirii condi˛iilor
prev„zute la art. 9 alin. (2)—(6), Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor elibereaz„ solicitan˛ilor o adeverin˛„ de
Ónscriere a fonogramelor Ón Registrul na˛ional al
fonogramelor.
(2) Persoanele fizice sau juridice prev„zute la art. 9
alin. (4)—(6) sunt obligate s„ depun„ la Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe
fiecare tip de suport, Ón forma Ón care acesta a fost
introdus Ón circuitul comercial, Ón termen de 30 de zile de
la data emiterii adeverin˛ei de Ónscriere a fonogramelor Ón
Registrul na˛ional al fonogramelor.
(3) Persoanele prev„zute la art. 9 alin. (3)—(6) pot
depune la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
elemente detaliate privind identificarea fonogramelor
originale. Aceste elemente au caracter confiden˛ial, urm‚nd
a fi comunicate, la cerere, numai organelor de
supraveghere ∫i control al aplic„rii legisla˛iei privind dreptul
de autor ∫i drepturile conexe.
Art. 11. — Persoanele fizice sau juridice care au ob˛inut
adeverin˛e de Ónscriere a fonogramelor Ón Registrul na˛ional
al fonogramelor pot solicita marcaje holografice Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor, printr-o cerere-tip Ón
care se men˛ioneaz„, Ón mod obligatoriu, fonogramele
pentru care se solicit„ eliberarea de marcaje holografice.
Art. 12. — (1) Dup„ primirea ∫i analizarea cererii,
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor elibereaz„, Ón
termen de cel mult 3 zile lucr„toare, marcajele holografice
solicitate, pe baza unei facturi fiscale Ón care se vor
men˛iona seriile ∫i num„rul marcajelor holografice.
(2) Marcajele holografice se elibereaz„ numai
persoanelor care prezint„ o Ómputernicire semnat„ ∫i
∫tampilat„ de reprezentantul solicitantului.
(3) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor nu
elibereaz„ marcaje holografice solicitan˛ilor care:
a) nu au depus raportul lunar prev„zut la art. 15
alin. (1);
b) au comunicat date incorecte sau incomplete prin
rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe
fonograme;
c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme Ón alte
condi˛ii dec‚t cele prev„zute de prezenta ordonan˛„.
(4) Pentru situa˛iile prev„zute la alin. (3) lit. a) Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor nu elibereaz„ marcaje
holografice p‚n„ la data depunerii raportului lunar sau a
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exemplarului fonogramei, iar Ón situa˛iile prev„zute la
alin. (3) lit. b) ∫i c) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor nu elibereaz„ marcaje holografice pentru o perioad„
de 6 luni de la data constat„rii existen˛ei situa˛iei
respective.
(5) Œn scopul prevenirii eliber„rii unor cantit„˛i
nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a
directorului general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de
Autor se pot stabili, cu consultarea prealabil„ a structurilor
asociative ale produc„torilor de fonograme, num„rul maxim
de marcaje holografice eliberate pentru o fonogram„,
precum ∫i condi˛iile de eliberare, Ón cazuri justificate, de
cantit„˛i suplimentare.
Art. 13. — (1) Marcajul holografic se aplic„ de c„tre
produc„tori sau importatori pe fiecare exemplar al
fonogramei, Ónainte de a fi comercializat„, astfel:
a) pentru fonogramele din import, pe carcasele sau pe
ambalajele exterioare;
b) pentru fonogramele produse Ón Rom‚nia, pe coperta
fonogramei la sf‚r∫itul procesului de produc˛ie. Sunt
interzise aplicarea marcajelor holografice pe coperte Ónainte
de finalizarea procesului de produc˛ie, precum ∫i v‚nzarea
sau cump„rarea copertelor cu marcaje holografice aplicate.
(2) Structurile asociative ale produc„torilor de fonograme
pot monitoriza modul de aplicare a marcajelor holografice
pe fonograme, sunt obligate s„ sesizeze autorit„˛ilor
competente neregulile identificate ∫i pot participa, Ón calitate
de observatori, la ac˛iunile de control organizate de
autorit„˛ile competente. Œn acest scop structurile asociative
ale produc„torilor de fonograme pot consulta la sediul
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor rapoartele
privind aplicarea marcajelor holografice de c„tre produc„tori
∫i importatori.
Art. 14. — (1) Persoanele fizice sau juridice care au
achizi˛ionat marcaje holografice sunt obligate s„ ˛in„
eviden˛a distinct„ a achizi˛ion„rii, utiliz„rii ∫i return„rii
marcajelor holografice, acestea fiind asimilate documentelor
fiscale cu regim special.
(2) Marcajele holografice nu pot fi rev‚ndute altor
operatori economici.
(3) Œn situa˛ia Ón care un operator economic produc„tor
intern ori importator Ó∫i Ónceteaz„ activitatea, Ó∫i cesioneaz„
par˛ial sau integral activitatea ori Ó∫i modific„ statutul sub
orice form„, acesta este obligat ca, Ón termen de 15 zile,
s„ comunice num„rul ∫i codul marcajelor holografice
neutilizate p‚n„ la acea dat„ ∫i s„ le restituie Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sf‚r∫itul
fiec„rei zile pe un formular special pentru aceasta.
(5) Marcajele holografice deteriorate nu se utilizeaz„ ∫i
se returneaz„ Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Ón condi˛iile prev„zute la alin. (3).
(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care
nu s-au v‚ndut ∫i care se retrag din circuitul comercial se
evide˛iaz„ numeric Óntr-un formular special ∫i se returneaz„
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor, Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (3), Ómpreun„ cu suporturile pe care sunt
aplicate.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 84/30.I.2006

(7) Marcajele prev„zute la alin. (5) ∫i (6) se distrug, Ón
conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare. La opera˛iunile
de inventariere ∫i distrugere a marcajelor holografice pot
participa, la cerere, ∫i reprezentan˛i ai structurilor asociative
ale produc„torilor de fonograme.
(8) Costul marcajelor holografice neutilizate sau
deteriorate nu se restituie, iar cheltuielile ocazionate de
distrugere se suport„ de c„tre operatorii economici Ón
cauz„.
Art. 15. — (1) Persoanele fizice sau juridice care au
achizi˛ionat marcaje holografice sunt responsabile de modul
Ón care sunt aplicate marcajele holografice ∫i sunt obligate
s„ depun„ la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor, pe
suport h‚rtie ∫i electronic sau exclusiv on-line, semnat
electronic, un raport lunar privind aplicarea marcajelor
holografice.
(2) Raportul prev„zut la alin. (1) se depune Ón primele
5 zile lucr„toare ale lunii Ón curs, pentru luna anterioar„.
(3) Raportul prev„zut la alin. (1) trebuie s„ con˛in„
seriile marcajelor aplicate, denumirea ∫i suporturile
fonogramelor pe care acestea au fost aplicate, adresa
punctului de lucru unde s-a efectuat opera˛iunea de
aplicare a marcajelor holografice, denumirea multiplicatorului
fonogramelor ∫i denumirea operatorilor economici care au
tip„rit copertele fonogramelor.
(4) Raportarea num„rului de marcaje holografice se
efectueaz„ pe baza declara˛iilor vamale de import, pentru
fonogramele din import, ∫i pe baza facturilor fiscale de
achizi˛ionare a fonogramelor de la multiplicatori sau de
achizi˛ionare a suporturilor neÓnregistrate, Ón cazul
produc„torilor care multiplic„ fonograme.
(5) Este interzis„ raportarea aplic„rii marcajelor
holografice pe baza facturilor de achizi˛ie a copertelor.
Art. 16. — (1) Persoanele fizice sau juridice care
comunic„ public presta˛ii artistice fixate pe fonograme
produse Ón scop comercial pot utiliza numai fonograme
care au aplicate marcaje holografice.
(2) Persoanele prev„zute la alin. (1) pot realiza o copie
de lucru numai de pe fonogramele cu marcaje holografice
pe care le de˛in Ón spa˛iul Ón care se realizeaz„
comunicarea public„.
(3) Pentru comunicarea public„ a fonogramelor care nu
au fost produse Ón scop comercial sau care nu au fost
importate Ón Rom‚nia, persoanele prev„zute la alin. (1) pot
de˛ine copii ale fonogramelor, inclusiv stocate electronic pe
sisteme de calcul, numai cu acordul scris al produc„torilor.
CAPITOLUL III
Registrul na˛ional al programelor pentru calculator
Art. 17. — (1) Œnregistrarea sau, dup„ caz, Ónscrierea Ón
Registrul na˛ional al programelor pentru calculator este
obligatoriu pentru:
1. persoanele fizice autorizate ∫i persoanele juridice
care desf„∫oar„ pe teritoriul Rom‚niei oricare dintre
urm„toarele activit„˛i:
a) producere de programe pentru calculator;
b) import de programe pentru calculator;
c) distribuire de programe pentru calculator;

d) Ónchiriere de programe pentru calculator;
e) comercializare de programe pentru calculator;
2. programele pentru calculator:
a) produse Ón Rom‚nia ∫i comercializate de c„tre
comercian˛i specializa˛i;
b) importate Ón Rom‚nia ∫i comercializate de c„tre
comercian˛i specializa˛i.
(2) Registrul na˛ional al programelor pentru calculator
este organizat Ón form„ electronic„ ∫i cuprinde urm„toarele
sec˛iuni:
a) sec˛iunea produc„tori de programe pentru calculator;
b) sec˛iunea importatori de programe pentru calculator;
c) sec˛iunea distribuitori de programe pentru calculator;
d) sec˛iunea comercian˛i de programe pentru calculator;
e) sec˛iunea Ónscrieri programe pentru calculator;
f) sec˛iunea men˛iuni, radieri, retrageri ∫i sanc˛iuni.
Art. 18. — Œn vederea Ónregistr„rii Ón Registrul na˛ional
al programelor pentru calculator, persoanele fizice sau
juridice prev„zute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor o cerere-tip Ónso˛it„ de
documentele prev„zute la art. 34 alin. (1).
Art. 19. — Œnregistrarea Ón Registrul na˛ional al
programelor pentru calculator se probeaz„ cu certificatul de
Ónregistrare prev„zut la art. 35 alin. (1).
Art. 20. — (1) Persoanele fizice sau juridice prev„zute
la art. 17 alin. (1), Ónregistrate Ón Registrul na˛ional al
programelor pentru calculator, sunt obligate s„ Ónscrie
programele pentru calculator Ón Registrul na˛ional al
programelor pentru calculator, Ónainte de introducerea
acestora Ón circuitul comercial.
(2) Œn vederea Ónscrierii programelor pentru calculator,
persoanele prev„zute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.
(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc
programe pentru calculator Ón vederea comercializ„rii pe
teritoriul Rom‚niei, cererea-tip trebuie s„ fie Ónso˛it„ de
urm„toarele documente ∫i produse:
a) copia Ónscrisului doveditor al acordului titularului
drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator
sau declara˛ia de propria r„spundere din partea autorului
programelor pentru calculator;
b) copia modelului licen˛ei acordate pe teritoriul
Rom‚niei utilizatorilor de programe pentru calculator;
c) un exemplar al programului pentru calculator, Ón
forma Ón care acesta este produs Ón vederea
comercializ„rii.
(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care import„
programe pentru calculator Ón vederea introducerii Ón
circuitul comercial, cererea-tip va fi Ónso˛it„ de Ónscrisul
doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru
activit„˛ile de distribuire, comercializare ∫i Ónchiriere, Ón
traducere legalizat„, Ón cazul Ónscrisurilor Óntr-o limb„
str„in„.
(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care distribuie
∫i/sau comercializeaz„ programe pentru calculator, cerereatip va fi Ónso˛it„ de copia Ónscrisului doveditor al acordului
titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire
∫i/sau comercializare.
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(6) Pentru persoanele fizice sau juridice care Ónchiriaz„
programe pentru calculator prin intermediul s„lilor de acces
la Internet ∫i al s„lilor de jocuri care utilizeaz„ programe
pentru calculator, cererea-tip va fi Ónso˛it„ de urm„toarele
documente:
a) copia Ónscrisului doveditor al acordului titularului
dreptului de autor pentru activitatea de Ónchiriere a
programelor pentru calculator;
b) declara˛ie pe propria r„spundere privind num„rul de
calculatoare utilizate Ón desf„∫urarea activit„˛ii.
(7) Persoanele fizice sau juridice prev„zute la alin. (6)
sunt obligate s„ de˛in„ la fiecare punct de lucru licen˛ele
pentru programele pentru calculator destinate Ónchirierii la
respectivul punct de lucru.
Art. 21. — Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
elibereaz„ solicitan˛ilor, dup„ verificarea Óndeplinirii
condi˛iilor prev„zute la art. 20 alin. (2)—(6), o anex„ la
certificatul de Ónregistrare prev„zut la art. 35 alin. (1), Ón
care se men˛ioneaz„ programele pentru calculator Ónscrise
Ón Registrul na˛ional al programelor pentru calculator.
CAPITOLUL IV
Registrul na˛ional al videogramelor
Art. 22. — (1) Œnscrierea Ón Registrul na˛ional al
videogramelor este obligatorie pentru videogramele:
a) produse Ón Rom‚nia;
b) importate Ón Rom‚nia.
(2) Registrul na˛ional al videogramelor este organizat Ón
form„ electronic„ ∫i cuprinde urm„toarele sec˛iuni:
a) sec˛iunea Ónscrieri videograme;
b) sec˛iunea marcaje holografice;
c) sec˛iunea importatori ∫i produc„tori de videograme;
d) sec˛iunea Ónscrieri men˛iuni, radieri, retrageri ∫i
sanc˛iuni.
Art. 23. — (1) Persoanele fizice autorizate sau
persoanele juridice care import„ ori produc videograme pe
teritoriul Rom‚niei sunt obligate s„ Ónscrie videogramele Ón
Registrul na˛ional al videogramelor Ónainte de introducerea
acestora Ón circuitul comercial.
(2) Œn vederea Ónscrierii videogramelor Ón Registrul
na˛ional al videogramelor, persoanele prev„zute la alin. (1)
depun la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor o
cerere-tip.
(3) Pentru filmele cinematografice, cererea-tip trebuie s„
fie Ónso˛it„ de urm„toarele documente:
a) copia certificatului de Ónscriere a solicitantului Ón
Registrul cinematografiei;
b) copia certificatului de clasificare a filmului
cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei, sau a
certificatului de Ónscriere de men˛iuni Ón Registrul
cinematografiei.
(4) Pentru alte videograme dec‚t cele prev„zute la
alin. (3), produse Ón Rom‚nia, cererea-tip trebuie s„ fie
Ónso˛it„ de urm„toarele documente ∫i produse:
a) copii ale documentelor legale de constituire a
societ„˛ii ∫i, dac„ este cazul, toate modific„rile intervenite
p‚n„ la data solicit„rii Ónregistr„rii, din care s„ rezulte
activit„˛ile pe care persoana juridic„ le desf„∫oar„ Ón
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domeniu, codificate conform CAEN, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 656/1997, cu modific„rile ulterioare, — statut
∫i contract de societate sau actul constitutiv al operatorului
economic, hot„r‚rea judec„toreasc„ prin care s-a dispus
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale Ón registrul comer˛ului, Ón
cazul societ„˛ilor comerciale, respectiv copia autoriza˛iei
eliberate de primarul competent, din care s„ rezulte
activit„˛ile pe care persoana fizic„ sau asocia˛ia familial„ le
desf„∫oar„ Ón domeniu, codificate conform CAEN, ∫i copia
actului de identitate, pentru persoanele fizice autorizate;
b) copia certificatului de Ónregistrare la oficiul registrului
comer˛ului, precum ∫i copii ale certificatelor de Ónscriere de
men˛iuni, dac„ este cazul;
c) copia contractului de cesiune, de c„tre titularii de
drepturi, a dreptului de reproducere ∫i/sau de distribuire pe
teritoriul Rom‚niei, Ón traducere legalizat„, dac„ documentul
este redactat Óntr-o limb„ str„in„;
d) un exemplar al videogramei, Ónso˛it de copia integral„
a copertei Ón form„ electronic„, pe care Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscrip˛ia
îMOSTR√ ORDA“.

(5) Pentru videogramele importate pe teritoriul Rom‚niei,
cererea-tip trebuie s„ fie Ónso˛it„ de urm„toarele documente
∫i produse:
a) copii ale documentelor legale de constituire a
societ„˛ii ∫i, dac„ este cazul, toate modific„rile intervenite
p‚n„ la data solicit„rii Ónregistr„rii, din care s„ rezulte
activit„˛ile pe care persoana juridic„ le desf„∫oar„ Ón
domeniu, codificate conform CAEN, — statut ∫i contract de
societate sau actul constitutiv al operatorului economic,
hot„r‚rea judec„toreasc„ prin care s-a dispus Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale Ón registrul comer˛ului, Ón cazul
societ„˛ilor comerciale, respectiv copia autoriza˛iei eliberate
de primarul competent, din care s„ rezulte activit„˛ile pe
care persoana fizic„ sau asocia˛ia familial„ le desf„∫oar„
Ón domeniu, codificate conform CAEN, ∫i copia actului de
identitate, pentru persoanele fizice autorizate;
b) copia certificatului de Ónregistrare la oficiul registrului
comer˛ului, precum ∫i copii ale certificatelor de Ónscriere de
men˛iuni, dac„ este cazul;
c) copia contractului de cesiune, de c„tre titularii de
drepturi, a dreptului de reproducere ∫i/sau distribuire pe
teritoriul Rom‚niei, Ón traducere legalizat„, dac„ documentul
este redactat Óntr-o limb„ str„in„;
d) copia declara˛iei vamale de import ∫i a facturii
externe;
e) un exemplar al videogramei, Ónso˛it de copia integral„
a copertei Ón form„ electronic„, pe care Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscrip˛ia
îMOSTR√ ORDA“.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice c„rora le-a fost
cesionat de c„tre produc„torii rom‚ni dreptul de
reproducere ∫i distribuire de videograme Ón Rom‚nia,
cererea-tip va fi Ónso˛it„ de urm„toarele documente ∫i
produse:
a) copii ale documentelor legale de constituire a
societ„˛ii ∫i, dac„ este cazul, toate modific„rile intervenite
p‚n„ la data solicit„rii Ónregistr„rii, din care s„ rezulte
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activit„˛ile pe care persoana juridic„ le desf„∫oar„ Ón
domeniu, codificate conform CAEN, — statut ∫i contract de
societate sau actul constitutiv al operatorului economic,
hot„r‚rea judec„toreasc„ prin care s-a dispus Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale Ón registrul comer˛ului, Ón cazul
societ„˛ilor comerciale, respectiv copia autoriza˛iei eliberate
de primarul competent, din care s„ rezulte activit„˛ile pe
care persoana fizic„ sau asocia˛ia familial„ le desf„∫oar„
Ón domeniu, codificate conform CAEN, ∫i copia actului de
identitate, pentru persoanele fizice autorizate;
b) copia certificatului de Ónregistrare la oficiul registrului
comer˛ului, precum ∫i copii ale certificatelor de men˛iuni,
dac„ este cazul:
c) copia contractului de cesiune, de c„tre produc„torul,
titular de drepturi, a dreptului de reproducere ∫i distribuire
a videogramei, Ónso˛it de anexa cuprinz‚nd titlurile
videogramelor;
d) un exemplar al videogramei, Ónso˛it de copia integral„
a copertei Ón form„ electronic„, pe care Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscrip˛ia
îMOSTR√ ORDA“.

(7) Videogramele importate trebuie s„ con˛in„ men˛iuni
privind titularii drepturilor de autor ∫i ai drepturilor conexe,
precum ∫i titlul videogramei.
(8) Videogramele depuse se restituie solicitantului dup„
verificarea Óndeplinirii condi˛iilor mai sus men˛ionate.
(9) Documentele prev„zute la alin. (4) lit. a) ∫i b),
alin. (5) lit. a) ∫i b) ∫i alin. (6) lit. a) ∫i b) pot fi depuse ∫i
sub forma unui certificat constatator eliberat de oficiul
registrului comer˛ului, referitor la aspectele men˛ionate la
literele respective.
Art. 24. — Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
elibereaz„ solicitan˛ilor, dup„ verificarea Óndeplinirii
condi˛iilor prev„zute la art. 23 alin. (2)—(7), o adeverin˛„
de Ónscriere a videogramelor Ón Registrul na˛ional al
videogramelor.
Art. 25. — Persoanele fizice sau juridice care au ob˛inut
adeverin˛a de Ónscriere a videogramelor Ón Registrul
na˛ional al videogramelor pot solicita Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor eliberarea de marcaje
holografice, printr-o cerere-tip Ón care se men˛ioneaz„, Ón
mod obligatoriu, titlurile videogramelor pentru care se
solicit„ eliberarea de marcaje holografice.
Art. 26. — (1) Dup„ primirea ∫i analizarea cererii,
Oficiul rom‚n pentru Drepturile de Autor elibereaz„, Ón
termen de cel mult 3 zile lucr„toare, marcajele holografice
solicitate, pe baza unei facturi fiscale Ón care se vor
men˛iona seriile ∫i num„rul marcajelor holografice.
Marcajele holografice se elibereaz„ numai persoanelor care
prezint„ o Ómputernicire semnat„ ∫i ∫tampilat„ de
reprezentantul solicitantului.
(2) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor nu
elibereaz„ marcaje holografice solicitan˛ilor care:
a) nu au depus raportul lunar prev„zut la art. 15
alin. (1);
b) au comunicat date incorecte sau incomplete prin
rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe
videograme;

c) au aplicat marcaje holografice pe videograme Ón alte
condi˛ii dec‚t cele prev„zute de prezenta ordonan˛„.
(3) Pentru situa˛iile prev„zute la alin. (2) lit. a) Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor nu elibereaz„ marcaje
holografice p‚n„ la data depunerii raportului lunar sau a
exemplarului videogramei, iar Ón situa˛iile prev„zute la
alin. (2) lit. b) ∫i c) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor nu eliberaz„ marcaje holografice pentru o perioad„
de 6 luni de la data constat„rii existen˛ei situa˛iei respective.
Art. 27. — Marcajul holografic se aplic„ de c„tre
solicitan˛i pe fiecare exemplar al videogramei, astfel:
a) pentru videogramele tip caset„ video sau tip disc
optic, destinate comercializ„rii, marcajul holografic se aplic„
pe copert„ sau pe ambalajul exterior;
b) pentru videogramele tip caset„ video, destinate
Ónchirierii, marcajul holografic se aplic„ pe caseta video,
respectiv pe suprafa˛a lateral„ opus„ capacului mobil;
c) pentru videogramele tip disc optic, destinate
Ónchirierii, marcajul holografic se aplic„ pe discul optic, pe
copert„ sau pe ambalajul exterior ∫i/sau pe discul optic,
caz Ón care aplicarea marcajelor holografice va fi raportat„
separat.
Art. 28. — Persoanele fizice sau juridice care
achizi˛ioneaz„ marcaje holografice pentru videograme sunt
obligate s„ organizeze gestiunea acestora Ón condi˛iile
prev„zute la art. 14.
Art. 29. — Situa˛ia aplic„rii marcajelor holografice pentru
videograme se raporteaz„ lunar, potrivit prevederilor
art. 15.
CAPITOLUL V
Registrul na˛ional al multiplicatorilor de discuri optice,
casete audio ∫i casete video
Art. 30. — (1) Persoanele fizice autorizate ∫i persoanele
juridice care doresc s„ desf„∫oare pe teritoriul Rom‚niei
activit„˛i de multiplicare a fonogramelor, videogramelor
∫i/sau programelor pentru calculator pot desf„∫ura aceste
activit„˛i numai dup„ Ónregistrarea Ón Registrul na˛ional al
multiplicatorilor de discuri optice, casete audio ∫i casete
video prin ob˛inerea unei autoriza˛ii de la Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor.
(2) Registrul na˛ional al multiplicatorilor de discuri optice,
casete audio ∫i casete video este organizat Ón form„
electronic„ ∫i cuprinde urm„toarele sec˛iuni:
a) sec˛iunea multiplicatori de discuri optice;
b) sec˛iunea multiplicatori de casete audio;
c) sec˛iunea multiplicatori de casete video.
Art. 31. — (1) Œn vederea autoriz„rii, persoanele fizice
sau juridice prev„zute la art. 30 alin. (1) depun la Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor o cerere-tip Ónso˛it„ de
documentele prev„zute la art. 34 alin. (1).
(2) Autoriza˛ia se acord„ persoanelor prev„zute la
art. 30 alin. (1), care de˛in echipamente de multiplicare
industrial„ ce permit realizarea tuturor proceselor de
multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare,
precum ∫i un dispozitiv tehnic de verificare a calit„˛ii.
(3) Condi˛iile de autorizare, inclusiv capacitatea minim„
de produc˛ie necesar„, se stabilesc prin decizie a
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directorului general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de
Autor, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei ordonan˛e, dup„ consultarea structurilor
asociative ale produc„torilor ∫i multiplicatorilor.
(4) Autoriza˛ia se elibereaz„ numai dup„ verificarea de
c„tre Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor a condi˛iilor
prev„zute la alin. (1)—(3).
Art. 32. — (1) Fonogramele, videogramele sau
programele pentru calculator multiplicate Ón Rom‚nia, care
urmeaz„ s„ fie introduse Ón circuitul comercial, trebuie s„
cuprind„ urm„toarele inscrip˛ii:
a) denumirea ori codul societ„˛ii care a multiplicat
fonograma, videograma sau programul pentru calculator;
b) titlul fonogramei, videogramei sau al programului
pentru calculator;
c) simbolul  ∫i/sau © Ónso˛it de numele/denumirea ori
marca titularului de drepturi, anul ∫i ˛ara Ón care a fost
adus„ la cuno∫tin˛„ public„ prima dat„.
(2) Datele prev„zute la alin. (1) lit. a)—c) vor fi
inscrip˛ionate pe suportul propriu-zis al fonogramei,
videogramei sau al programului pentru calculator.
(3) Discurile optice trebuie s„ fie realizate prin injec˛ie ∫i
s„ aib„ inserate coduri de identificare a sursei, conform
uzan˛elor interna˛ionale.
(4) Coperta trebuie s„ con˛in„ denumirea ∫i codul unic
de Ónregistrare al operatorului economic care a tip„rit
coperta.
Art. 33. — Persoanele fizice sau juridice Ónregistrate Ón
Registrul na˛ional al multiplicatorilor de discuri optice,
casete audio ∫i casete video pentru activitatea de
multiplicare a fonogramelor sunt obligate s„ Óntocmeasc„
un registru special, Ón care vor men˛iona Ón mod obligatoriu
urm„toarele:
a) numele sau denumirea ∫i datele de identificare ale
furnizorilor de materii prime folosite Ón cadrul procesului de
reproducere;
b) documentele financiar-contabile care atest„
achizi˛ionarea materiilor prime prev„zute la lit. a);
c) cantitatea ∫i tipul materiilor prime achizi˛ionate;
d) numele sau denumirea ∫i datele de identificare ale
persoanelor fizice ori juridice care solicit„ reproducerea de
discuri optice, casete audio ∫i casete video;
e) seria ∫i num„rul certificatului de Ónregistrare Ón
registrele na˛ionale pentru persoanele care solicit„
reproducerea;
f) num„rul, titlurile ∫i tipul discurilor optice ∫i casetelor
audio sau video multiplicate.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii comune
Art. 34. — (1) Œnregistrarea persoanelor fizice autorizate
∫i a persoanelor juridice Ón registrele na˛ionale administrate
de Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor se efectueaz„
Ón baza cererilor specifice ∫i a urm„toarelor documente:
A. pentru societ„˛ile comerciale:
a) copii ale documentelor legale de constituire a
societ„˛ii ∫i, dac„ este cazul, toate modific„rile intervenite
p‚n„ la data solicit„rii Ónregistr„rii, din care s„ rezulte
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activit„˛ile pe care persoana juridic„ le desf„∫oar„ Ón
domeniu, codificate conform CAEN, — statut ∫i contract de
societate sau actul constitutiv al operatorului economic,
hot„r‚rea judec„toreasc„ prin care s-a dispus Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale Ón registrul comer˛ului;
b) copia certificatului de Ónregistrare la oficiul registrului
comer˛ului, precum ∫i certificatele de Ónscriere de men˛iuni,
dac„ este cazul;
c) cazierele judiciare ale administratorilor;
B. pentru persoanele juridice f„r„ scop patrimonial:
a) copia hot„r‚rii judec„tore∫ti privind acordarea
personalit„˛ii juridice;
b) copia actului constitutiv ∫i a statutului, precum ∫i a
actelor modificatoare ale acestora, din care s„ rezulte
activit„˛ile pe care persoana juridic„ le desf„∫oar„ Ón
domeniu;
c) copia certificatului de Ónregistrare fiscal„;
C. pentru persoanele fizice autorizate ∫i asocia˛iile
familiale care desf„∫oar„ activit„˛i comerciale:
a) copia autoriza˛iei eliberat„ de primarul competent, din
care s„ rezulte activit„˛ile pe care persoana fizic„ sau
asocia˛ia familial„ le desf„∫oar„ Ón domeniu, codificate
conform CAEN;
b) copia certificatului de Ónregistrare la oficiul registrului
comer˛ului ∫i a certificatelor de Ónscriere de men˛iuni, dac„
este cazul;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice autorizate sau al
membrilor asocia˛iei familiale, Ón original.
(2) Documentele prev„zute la alin. (1) pct. A lit. a) ∫i b)
∫i pct. C lit. b) pot fi depuse ∫i sub forma unui certificat
constatator eliberat de oficiul registrului comer˛ului, privind
aspectele men˛ionate la literele respective.
(3) Persoanele fizice sau juridice prev„zute la alin. (1),
care desf„∫oar„ activit„˛i de distribuire a fonogramelor, a
programelor de calculator sau a videogramelor, trebuie s„
depun„ ∫i copia contractului de distribuire.
Art. 35. — (1) Dup„ verificarea existen˛ei documentelor
prev„zute la art. 34, Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor elibereaz„ solicitan˛ilor, Ón termen de 5 zile lucr„toare
pentru cererile transmise on-line ∫i Ón termen de 20 de zile
lucr„toare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor, un certificat de Ónregistrare Ón
Registrul na˛ional al fonogramelor sau Ón Registrul na˛ional
al programelor pentru calculator, dup„ caz.
(2) Œn situa˛ia Ón care nu sunt depuse toate
documentele, conform prezentei ordonan˛e, sau acestea
sunt necorespunz„toare, Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor va solicita Ón scris remedierea deficien˛elor
constatate, Ón caz contrar cererea urm‚nd a fi respins„.
(3) Certificatul prev„zut la alin. (1) sau solicitarea
prev„zut„ la alin. (2) vor putea fi ridicate de la
Registratura general„ a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile
de Autor Ón termen de 15 zile de la expirarea termenului
prev„zut la alin. (1), urm‚nd ca, Ón cazul neridic„rii Ón
interiorul acestui termen, s„ fie comunicate prin scrisoare
recomandat„, cu confirmare de primire.
(4) Persoanele Ónregistrate Ón Registrul na˛ional al
fonogramelor, Registrul na˛ional al programelor pentru
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calculator sau Ón Registrul na˛ional al multiplicatorilor de
discuri optice, casete audio ∫i casete video sunt obligate
s„ comunice Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
documentele de modificare ∫i/sau de completare a
documentelor pe baza c„rora s-a efectuat Ónregistrarea, Ón
termen de 15 zile de la data la care s-au realizat
modificarea ∫i/sau completarea lor.
(5) Durata de valabilitate a certificatului prev„zut la
alin. (1) ∫i a autoriza˛iei prev„zute la art. 30 alin. (1) este
de un an de la data emiterii.
(6) Pentru emiterea unui nou certificat sau a unei noi
autoriza˛ii, Ón situa˛ia modific„rii ∫i/sau complet„rii
documentelor pe baza c„rora s-a efectuat Ónregistrarea,
persoanele fizice sau juridice prev„zute la art. 34 alin. (1)
trebuie s„ depun„ urm„toarele:
a) o cerere-tip;
b) copii ale documentelor de modificare ∫i/sau de
completare a documentelor pe baza c„rora s-a efectuat
Ónregistrarea.
Art. 36. — Persoanele fizice sau juridice Ónregistrate Ón
registrele na˛ionale administrate de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor sunt obligate s„ de˛in„ la fiecare punct
de lucru certificatul ori autoriza˛ia de Ónregistrare, Ón original
sau Ón copie.
Art. 37. — Œnscrierea Ón registrele na˛ionale administrate
de Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor este valabil„
pentru Óntreaga perioad„ de exploatare a fonogramelor,
videogramelor sau a programelor pentru calculator.
Art. 38. — (1) Sunt interzise comercializarea stradal„ ∫i
comercializarea ambulant„ Ón spa˛ii publice a fonogramelor,
videogramelor sau a programelor pentru calculator. Œn pie˛e,
t‚rguri ∫i oboare comercializarea fonogramelor,
videogramelor sau a programelor pentru calculator este
permis„ numai Ón spa˛ii comerciale Ónchise, autorizate Ón
acest scop.
(2) Operatorii economici care tip„resc coperte ale
fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru
calculator au obliga˛ia s„ organizeze ∫i s„ p„streze
eviden˛a, pe titluri ∫i pe beneficiari de comenzi, a
copertelor tip„rite.
Art. 39. — (1) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
nu elibereaz„ certificate de Ónregistrare:
a) solicitan˛ilor care au ca asocia˛i sau ac˛ionari
persoane fizice condamnate pentru s„v‚r∫irea de infrac˛iuni
Ón domeniul drepturilor de autor ∫i al drepturilor conexe;
b) solicitan˛ilor care au fost sanc˛iona˛i contraven˛ional
pentru nerespectarea legisla˛iei Ón domeniul dreptului de
autor ∫i al drepturilor conexe;
c) dac„ la punctele de lucru ale solicitan˛ilor au fost
s„v‚r∫ite infrac˛iuni sau contraven˛ii Ón domeniul dreptului
de autor ∫i al drepturilor conexe.
(2) Dac„ persoanele fizice sau juridice Ónregistrate Ón
Registrul na˛ional al fonogramelor sau Ón Registrul na˛ional
al programelor pentru calculator se afl„ Ón cazul prev„zut
la alin. (1) lit. a), Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
va retrage certificatul de Ónregistrare al acestora prin
decizie motivat„ a directorului general, care se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.

(3) Dac„ persoanele fizice sau juridice Ónregistrate Ón
Registrul na˛ional al fonogramelor se afl„ Ón unul dintre
cazurile prev„zute la alin. (1) lit. b) ∫i c), Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor va suspenda sau va retrage
certificatul de Ónregistrare al acestora Ón condi˛iile art. 40,
prin decizie a directorului general, care se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a. Durata
suspend„rii certificatului se dubleaz„ Ón situa˛ia Ón care a
mai fost suspendat pentru situa˛iile prev„zute la alin. (1)
lit. b) ∫i c).
Art. 40. — (1) La cererea organelor de supraveghere ∫i
control al aplic„rii legisla˛iei Ón domeniu, care au constatat
s„v‚r∫irea unor infrac˛iuni sau contraven˛ii Ón domeniul
dreptului de autor ∫i al drepturilor conexe, Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor va suspenda certificatul de
Ónregistrare p‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii
judec„tore∫ti.
(2) Œn situa˛ia condamn„rii penale sau a r„m‚nerii
definitive a procesului-verbal de constatare a s„v‚r∫irii
contraven˛iei, Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor va
retrage certificatul de Ónregistrare, prin decizie a directorului
general, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a IV-a.
Art. 41. — (1) Persoanele fizice sau juridice Ónregistrate
Ón Registrul na˛ional al fonogramelor, Registrul na˛ional al
programelor pentru calculator sau Ón Registrul na˛ional al
multiplicatorilor de discuri optice, casete audio ∫i casete
video, care urmeaz„ s„ desf„∫oare activit„˛i de depozitare
a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a
videogramelor, pot efectua aceste activit„˛i numai Ón spa˛iile
declarate la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
(2) Œn situa˛ia Ón care persoanele prev„zute la alin. (1)
ob˛in alte spa˛ii Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ilor de
depozitare, acestea au obliga˛ia s„ informeze Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor cu privire la adresa
noilor spa˛ii, Ónainte de Ónceperea efectiv„ a activit„˛ii Ón
aceste spa˛ii.
(3) Persoanele prev„zute la alin. (1) sunt obligate s„
prezinte organelor de control documentele justificative
privind Ónregistrarea ∫i Ónscrierea Ón Registrul na˛ional al
fonogramelor, Ón Registrul na˛ional al programelor pentru
calculator ∫i Ón Registrul na˛ional al multiplicatorilor de
discuri optice, casete audio ∫i casete video, provenien˛a
fonogramelor, programelor pentru calculator sau a
videogramelor, titlurile, num„rul ∫i suportul acestora.
CAPITOLUL VII
Contraven˛ii ∫i sanc˛iuni
Art. 42. — (1) Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte
∫i se sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) neÓnregistrarea sau neÓnscrierea Ón registrele
na˛ionale administrate de Oficiul Rom‚n pentru Drepturile
de Autor, conform prevederilor prezentei ordonan˛e, cu
amend„ de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
b) nedepunerea la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor a documentelor de modificare ∫i/sau de completare
de c„tre persoanele fizice sau juridice Ónregistrate Ón

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 84/30.I.2006
registrele na˛ionale, conform prevederilor art. 35 alin. (4),
cu amend„ de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
c) comercializarea sau de˛inerea Ón vederea
comercializ„rii de fonograme ori videograme f„r„ marcaje
holografice, cu amend„ de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei
(RON);
d) v‚nzarea sau cump„rarea de coperte ale
fonogramelor ori videogramelor cu marcaje holografice
aplicate, cu amend„ de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei
(RON) ∫i suspendarea certificatului de Ónregistrare pe o
perioad„ de 6 luni;
e) producerea, reproducerea, distribuirea, comercializarea
sau depozitarea fonogramelor ∫i programelor pentru
calculator Ón alte spa˛ii dec‚t cele men˛ionate Ón certificatul
de Ónregistrare, cu amend„ de la 1.000 lei (RON) la
5.000 lei (RON) ∫i confiscarea suporturilor, materialelor,
aparatelor ∫i fonogramelor care au servit sau care au fost
destinate s„ serveasc„ la s„v‚r∫irea contraven˛iei;
f) nede˛inerea la fiecare punct de lucru a certificatului de
Ónregistrare, conform art. 36, sau a autoriza˛iei prev„zute la
art. 31 alin. (4), cu amend„ de la 1.000 lei (RON) la
5.000 lei (RON);
g) nerespectarea dispozi˛iilor privind prezentarea, la
solicitarea organelor de control, a documentelor justificative
privind Ónregistrarea ∫i Ónscrierea Ón registrele na˛ionale
administrate de Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i
provenien˛a fonogramelor, videogramelor ∫i a programelor
pentru calculator ori prezentarea unor documente
incomplete, cu amend„ de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei
(RON) ∫i confiscarea fonogramelor, videogramelor sau a
programelor pentru calculator pentru care nu sunt
prezentate documente justificative;
h) nerespectarea dispozi˛iilor privind de˛inerea la fiecare
punct de lucru a licen˛elor programelor pentru calculator
utilizate Ón vederea Ónchirierii la respectivul punct de lucru,
conform art. 20 alin. (7), cu amend„ de la 1.000 lei (RON)
la 5.000 lei (RON);
i) nerespectarea dispozi˛iilor privind eviden˛a marcajelor
holografice, conform art. 14 ∫i 28, cu amend„ de la
2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) ∫i suspendarea
certificatului de Ónregistrare pe o perioad„ de 6 luni;
j) nerespectarea dispozi˛iilor art. 13 alin. (1), art. 15
alin. (1), art. 27 ∫i 29 privind aplicarea marcajelor
holografice ∫i depunerea raportului lunar, cu amend„ de la
1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
k) nerespectarea dispozi˛iilor art. 16 alin. (1) privind
comunicarea public„ a presta˛iilor artistice fixate pe
fonograme, cu amend„ de la 1.000 lei (RON) la 10.000 lei
(RON) ∫i confiscarea fonogramelor neautorizate;
l) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1), respectiv
multiplicarea neautorizat„, cu amend„ de la 10.000 lei
(RON) la 25.000 lei (RON) ∫i confiscarea echipamentelor
utilizate la multiplicare;
m) nerespectarea obliga˛iei de Óntocmire a registrului
special potrivit art. 33, Óntocmirea incomplet„ sau
neprezentarea registrului organelor de supraveghere ∫i
control, cu amend„ de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei
(RON);
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n) nerespectarea dispozi˛iilor art. 32 privind inscrip˛iile
pe care trebuie s„ le cuprind„ fonogramele, videogramele
∫i programele pentru calculator, cu amend„ de la 5.000 lei
(RON) la 15.000 lei (RON) ∫i confiscarea acestora;
o) multiplicarea de fonograme ∫i videograme pe discuri
optice tip blank cu Ónc„lcarea prevederilor art. 32 alin. (3),
Ón scopul comercializ„rii, Ómprumutului sau Ónchirierii,
precum ∫i v‚nzarea ori rev‚nzarea acestora, cu amend„
de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) ∫i confiscarea
produselor;
p) comercializarea de fonograme, videograme sau
programe pentru calculator cu Ónc„lcarea prevederilor
art. 38, precum ∫i de˛inerea acestor produse Ón vederea
comercializ„rii cu Ónc„lcarea prevederilor art. 38, cu
amend„ de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) ∫i
confiscarea fonogramelor, videogramelor ∫i a programelor
pentru calculator;
r) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (2), cu
amend„ de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
(2) Contraven˛iile prev„zute la alin. (1) se aplic„ ∫i
persoanelor juridice, situa˛ie Ón care limitele amenzilor se
majoreaz„ de trei ori.
Art. 43. — (1) Constatarea contraven˛iilor prev„zute la
art. 42 alin. (1) ∫i aplicarea sanc˛iunilor se realizeaz„ de
c„tre ofi˛erii sau agen˛ii de poli˛ie din cadrul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor cu competen˛e Ón domeniu,
precum ∫i de c„tre personalul G„rzii Financiare.
(2) Contraven˛iile prev„zute la art. 42 alin. (1) lit. a), c),
e), n), o) ∫i p) se pot constata ∫i sanc˛iona ∫i de c„tre
personalul Jandarmeriei Rom‚ne.
(3) Autorit„˛ile prev„zute la alin. (1) ∫i (2) vor transmite
de Óndat„ Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor copii
ale proceselor-verbale de constatare a contraven˛iilor,
precum ∫i propuneri documentate de suspendare sau de
retragere a certificatelor de Ónregistrare.
(4) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor va solicita
autorit„˛ilor competente organizarea de ac˛iuni de verificare
a modului de aplicare a marcajelor holografice.
(5) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor poate
organiza ac˛iuni de verificare a respect„rii prevederilor
prezentei ordonan˛e, Ómpreun„ cu reprezentan˛i ai Poli˛iei
Rom‚ne, G„rzii Financiare ∫i ai Jandarmeriei Rom‚ne,
care au atribu˛ii de control. Structurile asociative ale
titularilor de drepturi pot participa la aceste ac˛iuni Ón
calitate de observatori, la cerere.
Art. 44. — (1) Contraven˛iilor prev„zute la art. 42
alin. (1) le sunt aplicabile dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau Ón termen
de cel mult 48 de ore de la data Óncheierii procesuluiverbal ori, dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia,
jum„tate din minimul amenzii prev„zut la art. 42.
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CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

Art. 45. — (1) Œnregistr„rile ∫i Ónscrierile Ón Registrul
na˛ional al fonogramelor, Registrul na˛ional al programelor
pentru calculator ∫i Ón Registrul na˛ional al videogramelor,
efectuate anterior datei intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e, r„m‚n valabile p‚n„ la data de 31 ianuarie
2007.
(2) ReÓnnoirea certificatelor Ón baza noilor Ónregistr„ri ∫i
Ónscrieri se efectueaz„ Ón condi˛iile art. 35 alin. (6).
Art. 46. — Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
p„streaz„ Ón format electronic ∫i imprimat pe suport h‚rtie
copii actualizate periodic ale registrelor na˛ionale pe care le
administreaz„.
Art. 47. — Modelul cererilor-tip prev„zute la art. 7,
art. 9 alin. (2), art. 11, art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23
alin. (2), art. 25 ∫i la art. 31 alin. (1), al formularului
special prev„zut la art. 14 alin. (4) ∫i (5), al raportului
lunar prev„zut la art. 15 alin. (1), al declara˛iei pe propria
r„spundere prev„zute la art. 20 alin. (3) lit. a), al
autoriza˛iei prev„zute la art. 30 alin. (1), al certificatelor de
Ónregistrare, precum ∫i condi˛iile de eliberare a marcajelor
holografice conform art. 12 ∫i 26 se stabilesc prin decizie
a directorului general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile
de Autor, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Ón termen de 30 de zile de la data public„rii Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a prezentei
ordonan˛e.

Art. 48. — (1) Œn vederea Ónt„ririi capacit„˛ii
administrative a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
pentru punerea Ón aplicare a m„surilor privind
supravegherea circula˛iei comerciale a produselor purt„toare
de drepturi de autor ∫i drepturi conexe, se suplimenteaz„
num„rul de posturi din organigrama Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor cu 32 de posturi.
(2) Se autorizeaz„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor s„
introduc„ modific„rile care decurg din prezenta ordonan˛„
Ón anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i cu Óncadrarea Ón cheltuielile de
personal aprobate Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe
anul 2006.
Art. 49. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e se abrog„ Ordonan˛a Guvernului nr. 45/2000
privind unele m„suri pentru combaterea producerii ∫i
comercializ„rii neautorizate a fonogramelor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 41 din
31 ianuarie 2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 624/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i Ordonan˛a
Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic
privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, prin adoptarea
de m„suri pentru combaterea pirateriei Ón domeniile audio
∫i video, precum ∫i a programelor pentru calculator,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 427
din 2 septembrie 2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 213/2002, cu modific„rile ulterioare.
Art. 50. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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