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    Avand in vedere Referatul Directiei registre si gestiune colectiva nr. 11.575 din 14 septembrie 2011,  
    in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si 
drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare,  
    tinand seama de prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii 
administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
    in baza prevederilor art. 6 si art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, 
functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru 
Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare,  
 
    directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:  
 
   Art. 1. - Persoanele fizice autorizate si/sau persoanele juridice care solicita inscrierea in Registrul national 
al fonogramelor a fonogramelor fixate pentru prima data in Romania trebuie sa depuna la Oficiul Roman 
pentru Drepturile de Autor copii ale documentelor prin care autorii si interpretii au cesionat drepturile de 
producere/reproducere/multiplicare.  
   Art. 2. - Persoanele fizice autorizate si/sau persoanele juridice care solicita inscrierea videogramelor in 
Registrul national al videogramelor, altele decat filmele cinematografice, continand opere audiovizuale fixate 
pentru prima data in Romania, trebuie sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor copii ale 
documentelor care atesta detinerea drepturilor de producere/reproducere/multiplicare/distribuire/inchiriere.  
   Art. 3. - In situatia in care nu sunt depuse documentele mentionate la art. 1 si 2, Oficiul Roman pentru 
Drepturile de Autor nu va inscrie fonogramele/videogramele in cauza in registrele nationale 
corespunzatoare.  
   Art. 4. - Directia registre si gestiune colectiva va pune in aplicare prevederile prezentei decizii.  
   Art. 5. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind postata si pe site-ul 
www.orda.ro  
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