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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind suspendarea execut„rii silite a crean˛elor fiscale administrate de Agen˛ia Na˛ional„
de Administrare Fiscal„ fa˛„ de Societatea Na˛ional„ îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A.
Av‚nd Ón vedere c„ procesul de reorganizare a Societ„˛ii Na˛ionale îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A. prin divizare,
prev„zut de Legea Ómbun„t„˛irilor funciare nr. 138/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a fost Ónt‚rziat,
˛in‚nd cont c„ executarea silit„ demarat„ de organele fiscale blocheaz„ continuarea restructur„rii comerciale ∫i
financiare a Societ„˛ii Na˛ionale îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A., av‚nd totodat„ impact negativ Ón plan social, respectiv Ón
concedieri colective, precum ∫i Ón sistarea execut„rii lucr„rilor de Ómbun„t„˛iri funciare din lips„ de fonduri, dintre care o
parte au ca obiect Óndiguiri sau refacerea digurilor afectate de inunda˛ii, se impune adoptarea Ón regim de urgen˛„ a
prezentului act normativ.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se suspend„
executarea silit„ a crean˛elor fiscale administrate de

Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ fa˛„ de
Societatea Na˛ional„ îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A. pe
o perioad„ de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2006.
Nr. 77.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.350/2001
privind atestarea domeniului public al jude˛ului D‚mbovi˛a, precum ∫i al municipiilor,
ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.350/2001
privind atestarea domeniului public al jude˛ului D‚mbovi˛a,
precum ∫i al municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul
D‚mbovi˛a, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

*) Modific„rile ∫i complet„rile sunt reproduse Ón facsimil.

Partea I, nr. 276 ∫i 276 bis din 24 aprilie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„*):
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Art. II. — Se atest„ apartenen˛a la domeniul public al
comunei Pietrari, jude˛ul D‚mbovi˛a, nou-Ónfiin˛at„ prin
Legea nr. 541/2004, a bunurilor cuprinse Ón anexa nr. 2.
Art. III. — Se atest„ apartenen˛a la domeniul public al
comunei R‚u Alb, jude˛ul D‚mbovi˛a, nou-Ónfiin˛at„ prin
Legea nr. 542/2004, a bunurilor cuprinse Ón anexa nr. 3.
Art. IV. — Se atest„ apartenen˛a la domeniul public al
comunei Raciu, jude˛ul D‚mbovi˛a, nou-Ónfiin˛at„ prin Legea
nr. 546/2004, a bunurilor cuprinse Ón anexa nr. 4.

Art. V. — Se atest„ apartenen˛a la domeniul public al
comunei Per∫inari, jude˛ul D‚mbovi˛a, nou-Ónfiin˛at„ prin
Legea nr. 561/2004, a bunurilor cuprinse Ón anexa nr. 5.
Art. VI. — Se atest„ apartenen˛a la domeniul public al
comunei R„sc„e˛i, jude˛ul D‚mbovi˛a, nou-Ónfiin˛at„ prin
Legea nr. 544/2004, a bunurilor cuprinse Ón anexa nr. 6.
Art. VII. — Anexele nr. 1—6*) fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 1.140.

*) Anexele nr. 1—6 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 857 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona
de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial”, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 964/2002
privind atestarea domeniului public al jude˛ului Mure∫, precum ∫i al municipiilor,
ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Mure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 964/2002 privind
atestarea domeniului public al jude˛ului Mure∫, precum ∫i al
municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Mure∫,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 686
∫i 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La anexa nr. 8 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al ora∫ului Sovata“, sec˛iunea I îBunuri
imobile“, pozi˛ia nr. 84 se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— coloana 2 va avea urm„torul cuprins: î1.3.7.4“;
— coloana 3 va avea urm„torul cuprins: îDrum forestier
Sebe∫“;
— coloana 4 va avea urm„torul cuprins: î15.000 m x 6 m,
de la intersec˛ia format„ din drumul forestier Isopul de Jos
∫i strada de p„m‚nt f„r„ pietri∫, p‚n„ la V‚rful Cserepes“;
— coloana 5 va avea urm„torul cuprins: î1998“;
— coloana 6 va avea urm„torul cuprins:
î1.062.000.000“;

— coloana 7 va avea urm„torul cuprins: îdomeniul
public al ora∫ului, conform H.C.L. nr. 30/2001, modificat„
prin H.C.L. nr. 38/2006;“.
2. La anexa nr. 36 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al comunei Dane∫“, sec˛iunea I îBunuri
imobile“ se completeaz„ cu pozi˛ia nr. 75, conform anexei
nr. 1 la prezenta hot„r‚re.
3. Anexa nr. 60 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al comunei Miercurea Nirajului“ se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) titlul anexei va avea urm„torul cuprins: îInventarul
bunurilor care apar˛in domeniului public al ora∫ului
Miercurea Nirajului“;
b) sec˛iunea I îBunuri imobile“ se completeaz„ cu
pozi˛iile nr. 159—164, conform anexei nr. 2 la prezenta
hot„r‚re.
Art. II. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.412.
ANEXA Nr. 1
COMPLET√RI

la inventarul bunurilor care apar˛in domeniului public al comunei Dane∫, jude˛ul Mure∫
SECﬁIUNEA I: BUNURI IMOBILE
Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente
de
identificare

Anul dob‚ndirii
sau d„rii
Ón folosin˛„

Valoarea
de inventar
(lei)

Situa˛ia
juridic„
actual„

1

2

3

4

5

6

7

172.556.918

Domeniul public
al comunei,
conform H.G.R.
nr. 950/2005

75. 1.3.7.4

Drum forestier Stej„reni — 9 km
∫i terenul
90D = FE41 = 0,6 km; Hm 0 + 00 N6 + 00
aferent
93D = FE42 = 8,4 km; Hm 0 + 00 N84 + 00
Suprafa˛a terenului (ha) — u.a. 93D = 5,0 ha
— u.a. 90D = 1,0 ha
Total = 6,0 ha

2005
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ANEXA Nr. 2
COMPLET√RI

la inventarul bunurilor care apar˛in domeniului public al ora∫ului Miercurea Nirajului, jude˛ul Mure∫
SECﬁIUNEA I: BUNURI IMOBILE
Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente
de
identificare

Anul dob‚ndirii
sau d„rii
Ón folosin˛„

Valoarea
de inventar
(lei)

Situa˛ia
juridic„
actual„

1

2

3

4

5

6

7

159. 1.3.7.4

Drum forestier

DF1 îKis Berek“ — 0+210

1948

15.000.000

Domeniul public al ora∫ului,
conform H.C.L. nr. 33/2006

160. 1.3.7.4

Drum forestier

DF2 îVarga“ — 2+625

1948

157.500.000

Domeniul public al ora∫ului,
conform H.C.L. nr. 33/2006

161. 1.3.7.4

Drum forestier

DF3 îKerek Erdő“ — 2+140

1948

117.700.000

Domeniul public al ora∫ului,
conform H.C.L. nr. 33/2006

162. 1.3.7.4

Drum forestier

DF4 îBogdan“ — 2+800

1948

140.000.000

Domeniul public al ora∫ului,
conform H.C.L. nr. 33/2006

163. 1.3.7.4

Drum forestier

DF6 îTörök út“ — 1+200

1948

66.000.000

Domeniul public al ora∫ului,
conform H.C.L. nr. 33/2006

164. 1.3.7.4

Drum forestier

DF7 îF„get“ — 0+650

1948

35.750.000

Domeniul public al ora∫ului,
conform H.C.L. nr. 33/2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate
pentru ocuparea func˛iei de manager, persoan„ fizic„, din spitalele publice
Œn temeiul dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii
Publice,
Ón conformitate cu prevederile Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 1.212/2006 privind aprobarea Normelor de
organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea func˛iei de manager, persoan„ fizic„, din spitalele publice,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesional„ ∫i
salarizare nr. E.N. 5.147/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Cuantumul sumei de participare la
concursurile organizate pentru ocuparea func˛iei de
manager, persoan„ fizic„, din spitalele publice se stabile∫te
la valoarea de 750 lei/participant.
(2) Candida˛ii depun suma prev„zut„ la alin. (1)
Ón contul Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti, cod fiscal (CUI) 16142125,
str. Bode∫ti nr. 1, sectorul 2, cod po∫tal 022434, cont
nr. RO72TREZ7025025XXX000266 deschis la Trezoreria
Sectorului 2, cod cont 5025.

Art. 2. — Sumele Óncasate de Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti se vor utiliza
pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ∫i desf„∫urare
a concursurilor de ocupare a func˛iei de manager din
spitalele publice, Ón condi˛iile legii.
Art. 3. — Direc˛ia general„ organizare, resurse umane,
dezvoltare profesional„ ∫i salarizare ∫i Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 10 octombrie 2006.
Nr. 1.233.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
a Protocolului av‚nd drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale
prin comunicare public„ ∫i remunera˛iile reprezent‚nd drepturile patrimoniale
cuvenite autorilor de opere muzicale
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1312 alin. (2) ∫i ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 2 din Decizia directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 224/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei
privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare public„ ∫i drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006,
Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
˛in‚nd cont de Referatul nr. S.G./5.076 din 10 octombrie 2006 al Direc˛iei registre, gestiune colectiv„ ∫i rela˛ii publice,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Protocolul av‚nd drept obiect Metodologia privind
utilizarea operelor muzicale prin comunicare public„ ∫i
remunera˛iile reprezent‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
autorilor de opere muzicale, Óncheiat Óntre organismul de
gestiune colectiv„ Uniunea Compozitorilor ∫i Muzicologilor
din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA),
pe de o parte, ∫i Federa˛ia Industriei Hoteliere din Rom‚nia
(FIHR), pe de alt„ parte, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta decizie.

Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Uniunea Compozitorilor ∫i Muzicologilor din
Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA),
cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 141,
sectorul 1, drept colector al remunera˛iilor reprezent‚nd
drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale
stabilite prin protocolul prev„zut la art. 1.
Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 10 octombrie 2006.
Nr. 365.

ANEX√

PROTOCOL
av‚nd drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare public„ ∫i remunera˛iile
reprezent‚nd drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale
Prezentul protocol a fost Óncheiat Óntre Uniunea
Compozitorilor ∫i Muzicologilor din Rom‚nia — Asocia˛ia
pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul Ón
municipiul Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, cod
fiscal 8887006, reprezentat„ legal prin doamna Ana Achim,
Ón calitate de director general, ∫i de domnul Alexandru
Roat„ Palade, Ón calitate de avocat, ∫i Federa˛ia Industriei
Hoteliere din Rom‚nia (FIHR), cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, bd. Magheru nr. 7, bloc ONT Carpa˛i, et. 3,
camera 40, sectorul 1, cod fiscal 8286669, reprezentat„
legal prin domnul Mihai R‚jni˛„, Ón calitate de secretar
general.

Œn baza art. 131 alin. (2) ∫i a art. 1311 alin. (1) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a
Deciziei directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor nr. 224/2006 privind constituirea
Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea
operelor muzicale prin comunicare public„ ∫i drepturile
patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 692 din
14 august 2006, comisia astfel Óntrunit„ a negociat ∫i a
convenit Metodologia privind utilizarea operelor muzicale
prin comunicare public„ ∫i remunera˛iile reprezent‚nd
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drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale,
pentru comunicarea public„ a operelor muzicale,

reglementat„ de metodologia care face parte integrant„ din
prezentul protocol, dup„ cum urmeaz„:

METODOLOGIE

privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare public„ ∫i remunera˛iile reprezent‚nd drepturile patrimoniale
cuvenite autorilor de opere muzicale
TITLUL I
Comunicarea public„ a operelor muzicale Ón scop ambiental

1. Prin comunicarea public„ a operelor muzicale Ón scop
ambiental se Ón˛elege comunicarea f„cut„ Óntr-un loc
deschis publicului sau Ón orice loc Ón care se adun„ un
num„r de persoane care dep„∫e∫te cercul normal al unei
familii ∫i al cuno∫tin˛elor acesteia, indiferent de modalitatea
realiz„rii comunic„rii prin prezentarea direct„ de c„tre
interpre˛i ori prin Óntrebuin˛area de mijloace electroacustice
sau electronice (televizoare, receptoare radio, casetofoane,
combine muzicale, echipament informatic — PC, CD-player,
instala˛ii de amplificare ∫i orice alte aparate de redare a
Ónregistr„rilor sonore sau audiovizuale), cu scopul de a
crea ambian˛a pentru desf„∫urarea oric„rei alte activit„˛i ce
nu necesit„ utilizarea operelor muzicale.
2. Este utilizator de opere muzicale, Ón sensul prezentei
metodologii, orice persoan„ juridic„ sau fizic„ ce folose∫te
cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune,
Ónchiriere, subÓnchiriere etc.) spa˛ii, Ónchise sau deschise, Ón
care sunt utilizate Ón scop ambiental opere muzicale.
3. Utilizatorii au obliga˛ia ca, Ónaintea oric„rei utiliz„ri de
opere muzicale, cu 3 zile Ónaintea Ónceperii utiliz„rii, s„
ob˛in„ din partea organismului de gestiune colectiv„ a
drepturilor de autor de opere muzicale autoriza˛ia licen˛„
neexclusiv„ pentru utilizarea operelor muzicale ∫i s„
pl„teasc„ remunera˛iile datorate potrivit tabelului din
prezentul titlu ∫i prevederilor prezentei metodologii,
indiferent de durata efectiv„ a utiliz„rii.
4. Œn situa˛ia Ónchirierii, subÓnchirierii sau a oric„rui mod
de transmitere a folosin˛ei par˛iale a unui spa˛iu Ón care are
loc comunicarea public„ a operelor muzicale, de˛in„torii, cu
orice titlu, persoane juridice sau fizice, ce utilizeaz„ acele
p„r˛i din spa˛iu, vor pl„ti, potrivit spa˛iului utilizat,
remunera˛iile datorate potrivit tabelului din prezentul titlu.
5. Plata remunera˛iilor datorate de utilizatori se
efectueaz„ trimestrial. Termenul limit„ de plat„ pentru
utilizatorii care pl„tesc prin virament bancar este ziua a 10-a
a primei luni a trimestrului pentru care se face plata
remunera˛iei. Utilizatorii care pl„tesc remunera˛iile cu
numerar pe baz„ de chitan˛„ vor achita remunera˛iile
trimestriale la data semn„rii autoriza˛iei neexclusive.
6. Pentru Ónt‚rzieri la plat„ utilizatorii datoreaz„ penalit„˛i
de 0,2%/zi de Ónt‚rziere.
7. Pentru comunicarea public„ a operelor muzicale Ón
scop ambiental f„r„ autorizarea prin licen˛„ neexclusiv„ din
partea organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor de
autor de opere muzicale, utilizatorii vor pl„ti acestuia, cu
titlu de daune interese, o sum„ reprezent‚nd triplul
remunera˛iilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea
autorizat„ potrivit prevederilor prezentei metodologii.
8. Organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor de
autor de opere muzicale poate monitoriza, prin
reprezentan˛i Ómputernici˛i Ón acest sens, utilizarea operelor
muzicale Ón scop ambiental, accesul acestora fiindu-le
permis Ón mod liber Ón orice spa˛iu de utilizare a muzicii Ón

scop ambiental numai Ón baza legitima˛iilor vizate de
organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor de autor de
opere muzicale acreditat cu colectarea pe teritoriul
Rom‚niei. Reprezentan˛ii organismului de gestiune colectiv„
a drepturilor de autor de opere muzicale pot utiliza
echipamente de Ónregistrare audio ∫i/sau video portabile Ón
spa˛iile Ón care sunt utilizate operele muzicale, Ónregistr„rile
astfel efectuate f„c‚nd dovada deplin„ a utiliz„rii operelor
muzicale Ón scop ambiental.
9. Pentru alte modalit„˛i de utilizare a operelor muzicale
pentru care remunera˛iile nu sunt cuprinse Ón tabelele din
prezenta motodologie, organismul de gestiune colectiv„ a
drepturilor de autor de opere muzicale poate Óncheia prin
negociere, cu avizul Consiliului director, autoriza˛ii prin
licen˛„ neexclusiv„ cu utilizatorii.
10. Œn cazul Ón care un utilizator urmeaz„ s„ Ónceteze
utilizarea operelor muzicale, este obligat s„ transmit„ la
sediul central al organismului de gestiune colectiv„ a
drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel pu˛in 10 zile
Ónainte de data Óncet„rii utiliz„rii operelor muzicale, o
notificare scris„ cuprinz‚nd: denumirea ∫i sediul
utilizatorului, num„rul ∫i data autoriza˛iei Óncheiate cu
organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor de autor de
opere muzicale, adresa complet„ a loca˛iei unde Ónceteaz„
utilizarea ∫i motivele Óncet„rii utiliz„rii operelor muzicale. Œn
urma acestei notific„ri, organismul de gestiune colectiv„ a
drepturilor de autor de opere muzicale este Óndrept„˛it ca,
dup„ caz, Ómpreun„ cu organisme de control ale statului
sau separat, s„ efectueze inopinat unul sau mai multe
controale la loca˛ia pentru care s-a indicat Óncetarea
utiliz„rii operelor muzicale, urm‚nd a fi aplicate, dup„ caz,
dispozi˛iile legale. Œn absen˛a unei astfel de notific„ri scrise,
comunicate c„tre sediul central al organismului de gestiune
colectiv„ a drepturilor de autor de opere muzicale,
utilizatorul datoreaz„ Ón continuare remunera˛iile prev„zute
de prezenta metodologie, conform autoriza˛iei emise, f„r„ a
putea invoca o eventual„ Óncetare a utiliz„rii operelor
muzicale.
11. Remunera˛iile forfetare, inclusiv remunera˛iile minime,
se pot modifica anual, potrivit art. 131 4 din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe
baza indicelui de infla˛ie stabilit la nivel na˛ional. Aceste
modific„ri se depun la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor, urm‚nd a fi publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune
colectiv„ a drepturilor de autor de opere muzicale, prin
decizie a directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor, emis„ Ón termen de 5 zile de la data
depunerii, ∫i intr„ Ón vigoare de la data de 1 a lunii
urm„toare celei Ón care au fost publicate.
12. Prezenta metodologie se aplic„ tuturor utilizatorilor ∫i
poate fi modificat„ numai dup„ 3 ani de la data public„rii
acesteia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 857/19.X.2006
T A B E L1)

cuprinz‚nd remunera˛iile datorate pentru comunicarea public„
a operelor muzicale Ón scop ambiental(*)

1)

Tabelul este reprodus Ón facsimil.
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TITLUL

II

Comunicarea public„ a operelor muzicale Ón scop lucrativ

1. Prin utilizare, Ón sensul prezentului titlu, se Ón˛elege
comunicarea public„ a operelor muzicale Ón scop lucrativ
f„cut„ Óntr-un loc deschis publicului sau Ón orice loc Ón care
se adun„ un num„r de persoane care dep„∫e∫te cercul
normal al unei familii ∫i al cuno∫tin˛elor acesteia, prin
interpretarea direct„ de c„tre arti∫ti sau prin orice alt mijloc
tehnic, prin fir ori f„r„ fir, prin care muzica este prezentat„
Ón sine sau Ónso˛e∫te alte ac˛iuni, cum ar fi dansul,
spectacolul de circ, sportul etc., Ón spa˛ii Ónchise sau
deschise, Ón care publicul pl„te∫te bilete de acces ∫i/sau
consuma˛ii ori Ón care au loc ac˛iuni promo˛ionale,
publicitare, demonstrative ∫i altele asemenea.
2. Este utilizator, Ón sensul prezentei metodologii, oricare
persoan„ juridic„ sau fizic„ autorizat„ care organizeaz„
activit„˛i de natura celor enumerate la pct. 1.
3. Utilizatorii au obliga˛ia s„ ob˛in„ din partea
organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor de autor de
opere muzicale, cu cel pu˛in 5 zile Ónaintea oric„rei utiliz„ri
prin comunicare public„ a operelor muzicale (spectacol,
concert etc.), autoriza˛ia prin licen˛„ neexclusiv„ pentru
utilizarea operelor muzicale ∫i s„ pl„teasc„ remunera˛iile
stabilite potrivit tabelelor cuprinse Ón prezentul titlu.
4. Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei neexclusive, utilizatorii
au obliga˛ia s„ comunice organismului de gestiune
colectiv„ a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel
pu˛in 5 zile Ónainte de utilizarea operelor muzicale, toate
informa˛iile privind data ∫i adresa loca˛iei, programul artistic
al spectacolului, num„rul de bilete puse Ón v‚nzare sau,
dup„ caz, bugetul de cheltuieli al spectacolului ori al
evenimentului artistic organizat, indiferent dac„ acesta este
suportat de utilizator sau de un ter˛.
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5. Remunera˛ia procentual„ se calculeaz„ prin aplicarea
procentelor din coloana 1 a tabelelor din prezentul titlu
asupra bazei de calcul, astfel cum este reglementat„ la
pct. 6, 7 ∫i 8, dar remunera˛ia datorat„ nu va fi mai mic„
dec‚t remunera˛ia minim„ prev„zut„ pentru fiecare utilizare
Ón coloana 2 a tabelelor din prezentul titlu.
6. Baza de calcul a remunera˛iilor procentuale o
reprezint„, dup„ caz:
a) veniturile ob˛inute din v‚nzarea de bilete, publicitate,
programe, materiale promo˛ionale, consuma˛ii etc.;
b) bugetul de cheltuieli Ón cazul Ón care nu se ob˛in
venituri din v‚nzarea de bilete, materiale promo˛ionale,
consuma˛ii etc.;
7. Baza de calcul minim„ Ón cazul spectacolelor, la care
accesul publicului se face pe baz„ de bilete, organizate Ón
incinte (s„li de spectacole, gr„dini, stadioane etc.), la care
se aplic„ procentele din coloana 1 a tabelului nr. I din
prezentul titlu, este reprezentat„ de valoarea rezultat„ din
Ónmul˛irea num„rului total de spectatori (inclusiv num„rul de
invita˛i) cu pre˛ul mediu al biletelor puse Ón v‚nzare.
8. Bugetul de cheltuieli, Ón sensul prezentei metodologii,
reprezint„ totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator sau
de ter˛i pentru realizarea activit„˛ii ce utilizeaz„ operele
muzicale incluz‚nd, dar f„r„ a se limita la: cheltuieli cu
onorariile interpre˛ilor, cheltuielile cu cazarea, cu transportul,
cheltuieli pentru loca˛ia spa˛iului de desf„∫urare, cheltuieli
de sonorizare, cheltuieli de publicitate ∫i promo˛ie, cheltuieli
de regie, cheltuieli pentru serviciul de paz„ ∫i alte cheltuieli
de organizare.
9. Œn cazul Ón care operele muzicale sunt utilizate Ón
aceea∫i loca˛ie at‚t Ón scop lucrativ, c‚t ∫i Ón scop
ambiental, se pl„tesc remunera˛ii distincte pentru ambele
utiliz„ri.
10. Pentru utiliz„rile de opere muzicale prev„zute Ón
tabelul nr. I ∫i III din prezentul titlu, precum ∫i pentru alte
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utiliz„ri periodice, sezoniere sau ocazionale, 30% din
remunera˛ia datorat„ se pl„te∫te Ón avans, raportat la
valoarea tuturor biletelor oferite spre v‚nzare, sau, Ón cazul
Ón care nu se ob˛in venituri din v‚nzarea de bilete, raportat
la bugetul de cheltuieli, dar nu mai pu˛in dec‚t remunera˛ia
minim„ prev„zut„ Ón coloana 2 a tabelelor nr. I ∫i III din
prezentul titlu. Diferen˛a de remunera˛ie datorat„ potrivit
prezentei metodologii se va pl„ti Ón termen de cel mult
5 zile de la data utiliz„rii autorizate.
11. Utilizatorii care desf„∫oar„ activit„˛i potrivit tabelului
nr. II din prezentul titlu vor pl„ti un avans, pentru perioada
autorizat„, reprezent‚nd valoarea remunera˛iilor minime
prev„zute Ón coloana 2 a tabelului nr. II, la data Óncheierii
autoriza˛iei neexclusive cu organismul de gestiune colectiv„
a drepturilor de autor de opere muzicale. Œn termen de 15
zile de la Óncheierea fiec„rui trimestru, utilizatorul are
obliga˛ia de a prezenta un raport ∫tampilat ∫i semnat de
reprezentantul legal care s„ con˛in„ veniturile
din
Óncas„rile din bilete ∫i consuma˛ii, Ónso˛it de copii dup„
balan˛a de verificare contabil„ îclasa 7“. Œn cazul Ón care
remunera˛ia procentual„ calculat„ asupra veniturilor din
v‚nz„rile de bilete ∫i consuma˛ii este mai mare dec‚t
remunera˛ia pl„tit„ Ón avans pentru acel trimestru, diferen˛a
de remunera˛ie va fi pl„tit„ de utilizator organismului de
gestiune colectiv„ a drepturilor de autor de opere muzicale
p‚n„ cel mai t‚rziu la data de 15 a lunii urm„toare a
trimestrului pentru care este datorat„.
12. Œn cazul turneelor sau al reprezenta˛iilor repetate ale
aceluia∫i spectacol, utilizatorii ∫i organismul de gestiune
colectiv„ a drepturilor de autor de opere muzicale pot
conveni ca plata remunera˛iilor s„ aib„ loc dup„ ultimul
spectacol al turneului, cu condi˛ia pl„˛ii unui avans din
remunera˛ii agreat de p„r˛i.
13. Pentru Ónt‚rzieri la plat„ utilizatorii datoreaz„
penalit„˛i de 0,2%/zi de Ónt‚rziere.
14. Œn cazul Ón care activit„˛ile de organizare a unui
spectacol, respectiv producerea spectacolului (activitatea de
v‚nzare de bilete, activitatea de impresariere a particip„rii
arti∫tilor interpre˛i, activitatea de plat„ a onorariilor arti∫tilor
etc.), se fac de dou„ sau mai multe persoane juridice sau
fizice, obliga˛ia de a ob˛ine autoriza˛ia prin licen˛„
neexclusiv„ de plat„ a remunera˛iei pentru utilizarea
operelor muzicale prin comunicare public„ ∫i de predare a
raportului revine Ón solidar tuturor utilizatorilor care sunt
considera˛i astfel coorganizatori.
15. Utilizatorii prev„zu˛i Ón tabelele nr. I ∫i III din
prezentul titlu au obliga˛ia s„ depun„ la sediul organismului
de gestiune colectiv„ a drepturilor de autor de opere
muzicale, Ón termen de 15 zile de la data utiliz„rii, un
raport cuprinz‚nd denumirea ∫i data evenimentului
(spectacol, concert etc.), adresa loca˛iei, denumirea, autorii
∫i durata operelor muzicale utilizate (forma˛ii participante,
eventual interpre˛ii) ∫i baza de calcul a remunera˛iei.
Raportul va fi ∫tampilat ∫i semnat de reprezentantul
legal al utilizatorului ∫i va fi Ónso˛it de o declara˛ie pe
propria r„spundere a reprezentantului legal al utilizatorului
c„ datele cuprinse Ón raport sunt complete ∫i corecte, o
copie a decontului privind veniturile ob˛inute din v‚nzarea
de bilete, depus la autorit„˛ile competente (direc˛ia de taxe

∫i impozite locale), ∫i copii ale documentelor contabile
privind veniturile ce intr„ Ón baza de calcul, potrivit
prezentei metodologii, sau dup„ caz, bugetul de cheltuieli.
16. Œn cazul Ón care, cu cel pu˛in 3 zile Ónainte de data
utiliz„rii ocazionale a operelor muzicale (spectacole,
concerte etc.) utilizatorul nu a solicitat Ón scris autoriza˛ie
prin licen˛„ neexclusiv„ pentru utilizarea operelor muzicale,
cu toate c„ organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor
de autor de opere muzicale l-a notificat Ón scris Ón acest
sens sau autoriza˛ia nu a putut fi Óncheiat„, din culpa
utilizatorului, organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor
de autor de opere muzicale va putea solicita interzicerea
desf„∫ur„rii evenimentului muzical (spectacol, concert etc.).
17. Pentru comunicarea public„ a operelor muzicale Ón
scop lucrativ f„r„ autoriza˛ie prin licen˛„ neexclusiv„ din
partea organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor de
autor de opere muzicale, utilizatorii vor pl„ti acestuia, cu
titlu de daune-interese, o sum„ reprezent‚nd triplul
remunera˛iilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea
autorizat„. Œn cazul Ón care nu se poate determina
cuantumul remunera˛iei ce ar fi fost legal datorat„ de
utilizatori, ace∫tia datoreaz„ triplul remunera˛iilor pl„tite Ón
mod uzual de utilizatorii din aceea∫i categorie.
18. Organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor de
autor de opere muzicale poate monitoriza, prin
reprezentan˛i Ómputernici˛i Ón acest sens, utilizarea operelor
muzicale Ón scop lucrativ, accesul acestora fiindu-le permis
Ón mod liber Ón orice spa˛iu de utilizare a muzicii Ón scop
lucrativ numai Ón baza legitima˛iilor vizate de organismul de
gestiune colectiv„ a drepturilor de autor de opere muzicale.
Reprezentan˛ii organismului de gestiune colectiv„ a
drepturilor de autor de opere muzicale pot utiliza
echipamente de Ónregistrare audio ∫i/sau video portabile Ón
spa˛iile Ón care sunt utilizate operele muzicale, Ónregistr„rile
astfel efectuate f„c‚nd dovada deplin„ a utiliz„rii operelor
muzicale Ón scop lucrativ.
19. Remunera˛iile forfetare, inclusiv remunera˛iile minime,
se pot modifica anual, potrivit art. 131 4 din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe
baza indicelui de infla˛ie stabilit la nivel na˛ional. Aceste
modific„ri se depun la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor, urm‚nd a fi publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune
colectiv„ a drepturilor de autor de opere muzicale, prin
decizie a directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor, emis„ Ón termen de 5 zile de la data
depunerii, ∫i intr„ Ón vigoare de la data de 1 a lunii
urm„toare celei Ón care au fost publicate.
20. Pentru alte modalit„˛i de utilizare, pentru care
remunera˛iile nu sunt cuprinse Ón tabelele prezentei
metodologii, organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor
de autor de opere muzicale poate Óncheia, prin negociere,
cu avizul Consiliului director, autoriza˛ii prin licen˛„
neexclusiv„ cu utilizatorii.
21. Prezenta metodologie se aplic„ tuturor utilizatorilor
∫i poate fi modificat„ numai dup„ 3 ani de la data
public„rii acesteia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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T A B E L U L Nr. I1)

privind remunera˛iile reprezent‚nd drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale Ón concerte
∫i alte spectacole ∫i procentele aplicabile*)

T A B E L U L Nr. II

privind remunera˛iile reprezent‚nd drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale
Ón localuri*)

1)

Tabelele nr. I—III sunt reproduse Ón facsimil.
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T A B E L U L Nr. III

privind remunera˛iile reprezent‚nd drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale
Ón cadrul manifest„rilor ocazionale*)

Œncheiat Ón 3 exemplare, c‚te unul pentru fiecare parte, iar unul pentru a fi depus la Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor.
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