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EXTRAS 
din minutele încheiate în urma consultărilor publice având ca obiect  

aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2011 
(sediul ORDA – 27.11.2012; 29.11.2012; 06.12.2012; 10.01.2013) 

 
 În urma revocării Deciziei ORDA nr.287/2011, ORDA a organizat consultări publice, în sensul 
prevederilor Legii nr. 99/15.06.2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a 
unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul 
Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.443/ 24.06.2011. 
 „Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 5 mai 2010 pentru 
modificarea unor acte normative în scopul reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de 
simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat 
la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
316 din 13 mai 2010, cu următoarea modificare:  
   - La articolul III punctul 1, articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "Art. 31 . - (1) Pentru organizarea evidenţei şi simplificarea plăţii drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe de către utilizatori, precum şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate, organismele de 
gestiune colectivă sunt obligate să se informatizeze.  
    (2) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică activitatea organismelor de gestiune colectivă 
prin intermediul sistemului informatic al acestora, verificarea implicând doar o funcţie de citire, şi nu 
de intervenţie în sistem.  
    (3) Regulile privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al 
organismelor de gestiune colectivă se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, cu obligaţia consultării prealabile a acestora."  
 

Prin adresa ORDA nr. RGII/10734/21.11.2012, a fost comunicat organismelor de gestiune 
colectivă programul consultărilor publice în perioada 27.11.2012 - 28.12.2012, menţionându-se 
posibilitatea stabilirii unor întâlniri ulterioare în cazul în care va fi necesar. 

 
I.        Cu ocazia primei consultări din data de 27.11.2012, din partea ORDA au participat directorul 
general, directorul general adjunct, directorul DRGC şi un consilier juridic din cadrul SJAERI. 
Din partea organismelor de gestiune colectivă, conform Listei de prezenţă au participat: ADPFR, 
ARAIEX, COPYRO, CREDIDAM, DACIN SARA, OPERA SCRISĂ.RO, UCMR ADA, UPFR, 
UPVR, UPFAR ARGOA, UNART, PERGAM. 

Nu au fost prezenţi reprezentanţi ai organismelor de gestiune colectivă ARDAA şi VISARTA. 
 

Părţile prezente şi-au manifestat acordul cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 99/2011 
dorindu-se ca noua decizie să răspundă cerinţelor legale, să producă efecte juridice, iar ORDA să 
exercite atribuţia conferită de lege, fără a mai exista suspiciuni cu privire la verificarea prin citire a 
datelor  din sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă. 

 

Aspecte relavante: 
 

- ORDA exercită funcţia de citire asupra sistemului informatic al organismului de gestiune colectivă, 
fără posibilitate de intervenţie; 
- modalitatea de exercitare a funcţiei de citire a datelor se realizează prin vizualizarea unor rapoarte 
concepute de organisme de gestiune colectivă, în care să fie inserate aspecte care să raspundă 
prevederilor Legii nr.99/2011; 
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- Au existat discuţii cu privire la conotaţia exercitării funcţiei de citire, dacă aceasta îmbracă sau nu 
forma unei verificări, în sensul controlului prevăzut de Legea nr. 8/1996, modificată şi completată. În 
acest sens, ORDA a  precizat că exercitarea funcţiei de citire în temeiul Legii nr. 99 /2011 nu reprezintă 
activitate de control astfel cum este reglementată de Legea nr. 8/1996, modificată şi completată 
- ORDA consideră că exercitarea funcţiei de citire trebuie să răspundă art 31 alin.1 din Legea nr. 
99/2011 şi că nu trebuie adăugat la textul legal prin crearea sau conceperea unor forme tabelare pe care 
organismele ar trebui să le completeze suplimentar; 
- ORDA urmează să revoce şi celelalte decizii tangente la acest subiect în vederea evitării dublării sau 
triplării informaţiilor înaintate de către organismele de gestiune colectivă Oficiului; 
- Organismele de gestiune colectivă au arătat faptul că trebuie ţinut cont de specificul fiecăruia, datele 
menţionate în sistemul informatic neregăsindu-se evidenţiate în acelaşi mod, ca urmare a avizării şi 
funcţionării în domenii diferite; 
- ORDA a solicitat organismelor de gestiune colectivă informaţii cu privire la existenţa sau nu a unui 
sistem informatic propriu, care să răspundă aplicării Legii nr. 99/2011. Organismele de gestiune 
colectivă au precizat următoarele: 
 

 ADPFR s-a informatizat şi sistemul său funcţionează; 
 ARAIEX nu are finalizat sistemul informatic, aşteptînd modificările cuprinse în noua decizie, 

pentru a-şi adapta sistemul informatic la noile cerinţe;  
 UNART a prezentat în mod oficial noul său sistem informatic, deosebit de performant, cu 

prilejul Adunării Generale desfăşurate în data de 26.11.2012; 
 COPYRO are sistem de repartiţii funcţional şi au transmis şi la ORDA informaţiile în format 

electronic; 
 DACIN-SARA are sistemul informatic în testare; 
 CREDIDAM are un sistem informatic deosebit de complex care poate răspunde oricăror 

solicitări; 
 UCMR-ADA are sistem informatic performant, capabil să răspundă solicitărilor; 
 PERGAM are sistemul informatic funcţional din 1 martie 2012 şi nu a întîmpinat dificultăţi la 

întocmirea rapoartelor. Privind funcţia de citire a ORDA, au comunicat Oficiului un user şi 
parolă şi această funcţie poate fi realizată oricând; 

 UPFAR-ARGOA are sistem informatic şi precizează că în cazul ARDAA sistemul informatic 
este în curs de finalizare;  

 UPFR este complet informatizat iar la UPVR sistemul informatic este aproape finalizat;  
 Opera scrisă.ro a introdus datele în baza de date, orice membru urmând a avea acces la acestea 

precum şi ORDA. Datele sunt corelate şi programul este flexibil, putând fi adaptat. 
   

Concluzie: până la şedinta din data de 27.11.2012 organismele de gestiune colectivă transmit 
propunerile cu privire la interpretarea textului ce reglementează funcţia de citire exercitată de către 
ORDA, precum şi a datelor /informaţilor din sistemul informatic propriu.   
 
II.   Cu ocazia celei de-a doua consultări din data de 29.11.2012, din partea ORDA au participat 
directorul general, directorul general adjunct, directorul DRGC şi consilieri din cadrul DRGC. 

Din partea organismelor de gestiune colectivă, conform Listei de prezenţă au participat: ADPFR, 
ARAIEX, CREDIDAM, DACIN SARA, OPERA SCRISĂ.RO, PERGAM, UCMR-ADA, UPFR, 
UPFAR ARGOA, UNART, VISARTA 

Nu au fost prezenţi reprezentanţi ai organismelor de gestiune colectivă ARDAA, COPYRO şi 
UPVR. 

 
 

Aspecte relavante: 
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- ORDA a informat că doar unele organismele de gestiune colectivă au transmis propunerile lor cu 
privire la datele / informaţiile asupra cărora se exercită funcţia de citire. Punctul de vedere comunicat de 
acestea nu a fost agreat de ORDA, deoarece legiuitorul în textul Legii nr. 99/2011 se referă la sistemul 
informatic şi nu doar la anumite rapoarte sau înscrisuri completate de către organismele de gestiune 
colectivă: 
- ORDA a comunicat reprezentanţilor ogc faptul că realizarea funcţiei de citire trebuie exercitată 
asupra datelor care intră sub incidenţa art. 31 alin.1 din Legea nr. 99/2011, iar în cadrul acestor 
consultări trebuiesc stabilite regulile cu privire la accesul oficiului la sistemul informatic al 
organismelor de gestiune colectivă; 
- referitor la funcţia de citire şi dacă aceasta trebuie să aibă loc la sediul organismului de gestiune 
colectivă sau online, subiectul va fi analizat în cadrul unei alte întâlniri; 
- ORDA va ţine cont de propunerile formulate de către organismele de gestiune colectivă, precum şi 
de particularităţile fiecărui organism de gestiune colectivă; 
- ORDA este o instituţie publică, ai cărei angajaţi sunt funcţionari publici care respectă prevederile 
legale, motiv pentru care nu trebuie să existe suspiciuni cu privire la informaţiile accesate /citite. 
- a fost agreată varianta verificării IP, accesul ORDA realizându-se pe bază de user şi parolă; 
- pentru evidenţa clară a accesului ORDA la sistemele informatice ale organismelor de gestiune 
colectivă, se va întocmi un registru intern în care se vor menţiona toate informaţiile ce implică 
exercitarea funcţiei de citire, conform Legii nr. 99/2011. 
 
III.   Cu ocazia celei de-a treia consultări din data de 06.12.2012 au participat din partea ORDA: 
directorul general, directorul general adjunct, directorul DRGC şi consilieri din cadrul DRGC. 

Din partea organismelor de gestiune colectivă, conform Listei de prezenţă au participat: ADPFR, 
CREDIDAM, DACIN SARA, OPERA SCRISĂ.RO, PERGAM, UCMR-ADA, UPFR, UPVR, 
UNART, VISARTA 

Nu au fost prezenţi reprezentanţi ai organismelor de gestiune colectivă ARDAA, ARAIEX, 
COPYRO şi UPFAR ARGOA. 
 

Aspecte relevante: 
 

Pentru realizarea accesului ORDA la sistemul informatic la organismelor de gestiune 
colectivă, ORDA a prezentat un set de reguli, enumerate mai jos, ce au fost discutate punctual cu 
organismele de gestiune colectivă: 
- Organismele de gestiune colectivă vor fi informate de ORDA cu 24h înainte de a accesa sistemul 
informatic al acestora; 
- Accesul la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă se va face de la sediul ORDA, 
pe baza de user şi parolă; 
- Angajaţii funcţionari publici care vor accesa sistemul informatic al organismelor de gestiune 
colectivă vor fi desemnaţi de către conducerea ORDA; 
- Întocmirea unui Registru intern în care vor fi notate cel puţin următoarele date: numele 
funcţionarului public, data, denumirea organismului de gestiune colectivă, intervalul orar în care a 
fost desfăşurată verificarea, observaţii; 
- După accesarea sistemului informatic ORDA transmite organismelor de gestiune colectivă o 
adresă privind finalizarea accesării sistemului informatic, iar dacă va fi necesar, se solicită clarificări 
şi lamuriri suplimentare; 
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  De asemenea, ORDA a solicitat fiecărui organism de gestiune colectivă în parte clarificări cu 
privire la efectuarea unor cheltuieli suplimentare cu privire la implementarea Legii nr. 99/2011, 
precum şi cu privire la eventuale prejudicii ca urmare a revocării Deciziei nr. ORDA nr. 287/2011. 
 

Puncte de vedere ale organismelor de gestiune colectivă 
 
- revocarea Deciziei ORDA nr. 287/2011 nu a adus prejudicii organismelor de gestiune colectivă 
(UPFR/UPVR, UCMR ADA, CREDIDAM, PERGAM, UNART, OPERA SCRISĂ.RO, ADPFR, 
VISARTA, DACIN SARA); 
- în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Deciziei nr. 287/2011, au fost efectuate costuri 
suplimentare (achiziţionarea unui server şi a unor aplicaţii separate - UPFR/UPVR, achiziţionarea 
unui certificat digital precum şi a echipamentelor necesare realizării accesului ORDA la propriul 
sistem informatic-UCMR ADA, investiţii şi costuri suplimentare prin încheierea unui contract privind 
securizarea transferurilor de date către ORDA-CREDIDAM). 
- Organismele de gestiune colectivă prezente au agreat setul de reguli prezentat de ORDA cu 
excepţia UNART care s-a abţinut în această etapă a consultărilor, solicitând un termen de 24h pentru 
a lua legătura cu firma care a creat softul în vederea lămuririi aspectelor privind dreptul de autor.  
 
- funcţia de citire exercitată de ORDA nu reprezintă activitate de control, aşa cum stipulează Legea 
nr. 8/1996, modificată şi completată, ci reprezinta o verificare în sensul Legii nr. 99/2011. În acest 
sens a fost solicitată comunicarea unei liste privind informaţiile asupra cărora va fi exercitată funcţia 
de citire (CREDIDAM). Ţinând cont de prevederile Legii nr. 99/2011, ORDA a precizat că nu va fi 
întocmită o asemenea listă. 

 
- Sistemul informatic cuprinde o zonă de colectare şi o zonă de repartiţie, precum şi nomenclatoare 
de utilizatori, respectiv, un sistem integrat cu date de intrare, playlisturi, repartiţii, contabilitate, iar 
accesul unei persoane din afara sistemului este dificilă ceea ce însumează milioane de linii, accesul 
unei persoane din afara sistemului fiind dificilă (CREDIDAM, UPFR, UPVR); sistemul informatic 
este structurat pe module, iar o persoană din afara sistemului nu va putea vedea structurat informaţiile 
pe care le doreşte (DACIN SARA) 
- sistemul informatic ajută la simplificarea activităţii de repartiţie, colectare, informaţii despre 
utilizatori şi se doreşte o reducere a costurilor privind gestionarea acestor activităţi (CREDIDAM) 
-  a fost solicitată verificarea COPYRO privind respectarea obligaţiei de a asigura funcţionarea 
softului de repartiţii (PERGAM); COPYRO nu are pe site-ul propriu informaţiile fundamentale 
prevăzute de lege, iar softul acestora este nefuncţional (OPERA SCRISĂ.RO) 
- au user şi parolă pe care le pun la dispoziţia ORDA (ADPFR) 
- au sistem informatic (calculator) pot pune la dispoziţia ORDA rapoartele realizate pe calculator, 
statele de plată, repertoriul în format electronic. Solicită să se comunice de către ORDA informaţiile 
dorite în funcţie de specificul fiecărui ogc. Doresc confidenţialitate pentru veniturile obţinute de 
membri. (VISARTA) 
- au fost solicitate lămuriri cu privire la intervalul orar când se va accesa sistemul informatic 
(UPFR/UPVR). 
 
 

ORDA menţionează că această şedinţă încheie consultările publice iniţiate în perioada                           
27.11-28.12.2012, în vederea emiterii actului administrativ care să răspundă prevederii Legii nr. 
99/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor 
acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri 
ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.443/ 24.06.2011. 
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De asemenea, ORDA îşi arată disponibilitatea de a organiza în cursul lunii ianuarie 2013,                
o întâlnire la sediul său,  pentru prezentarea formei finală a proiectului de decizie agreată de ORDA,  
înainte de transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României a Deciziei.  
 
 

MINUTA ÎNTÂLNIRII DIN DATA DE 10.01.2013  
-prezentarea formei finale a noului act administrativ şi a modalităţilor concrete referitoare la 

regulile de acces al ORDA la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă 
 
 

În data de 10.01.2013, ora 14:00, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) 
din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, a avut loc întâlnirea în vederea prezentării formei finale a noului 
act administrativ şi a modalităţilor concrete referitoare la regulile de acces al ORDA la sistemul 
informatic al organismelor de gestiune colectivă. 
  Din partea ORDA au participat: directorul general, directorul general adjunct, directorul DRGC 
şi angajaţii din cadrul compartimentului de specialitate, consilier juridic din cadrul SJAERI. 
 

Din partea organismelor de gestiune colectivă, conform Listei de prezenţă au participat: 
ARDAA, ARAIEX, ADPFR, CREDIDAM, COPYRO, DACIN SARA, PERGAM, UCMR-ADA, 
UPFR, UPFAR ARGOA, UNART, VISARTA,  

Nu au fost prezenţi reprezentanţi ai organismelor de gestiune colectivă UPVR şi OPERA 
SCRISĂ.RO. 

În deschidere ORDA a mulţumit organismelor de gestiune colectivă pentru aportul şi 
participarea activă la toate întâlnirile programate în cadrul seriei de consultări publice având ca obiectiv 
aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2011, informatizarea organismelor de gestiune colectivă şi stabilirea 
regulilor privind accesul ORDA la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă.  
 De asemenea, a fost accentuat faptul că proiectul de Decizie a Directorului General ORDA 
corespunzător cerinţelor Legii nr. 99/2011 înglobează observaţiile şi contribuţiile tuturor organismelor 
de gestiune colectivă realizate în cadrul precedentelor întâlniri.  
 

 Având în vedere cele de mai sus, reprezentanţii ORDA şi-au exprimat convingerea ca această 
Decizie reprezintă un act administrativ legal, corespunzător cerinţelor Legii nr. 99/2011 şi agreat de 
către toate organismele de gestiune colectivă.    
 

 Pentru vizualizarea formei finale a proiectului de Decizie, Directorul General ORDA a propus ca 
metodă de lucru proiectarea acestui act pe ecran, urmând ca fiecare articol să fie prezentat în parte, 
observaţiile/contribuţiile reprezentanţilor organismelor de gestiune colectivă fiind incluse simultan şi 
apărând pe ecran.  
 Toţi participanţii au agreat că această metodă de lucru este cea mai viabilă şi în acest sens, s-a 
dat citire întregului proiect de Decizie privind regulile de acces al Oficiului Român pentru Drepturile de 
Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă cu privire la exercitarea funcţiei de 
citire după care, s-a trecut la dezbaterea pe articole, începând cu dispoziţiile art. 1.  
 Dezbaterile au fost libere, prilej cu care orice participant a avut posibilitatea să îşi aducă 
contribuţia la modificarea proiectului de Decizie, modificarea agreată de ORDA fiind vizualizată 
instaneu pe ecran.  
 Toate organismele de gestiune colectivă au agreat dispoziţiile primelor două articole, apreciind 
că acestea sunt conforme cerinţelor Legii nr. 99/2011. 
 

 În ceea ce priveşte art. 3 al Deciziei, acesta a fost dezbătut intens de către reprezentanţii 
organismelor de gestiune colectivă participante, în vederea clarificării sitagmei “funcţie de citire”, 
precum şi a întinderii acesteia.  

Conţinutul prevăzut de art. 3, în varianta ORDA fiind următorul: 
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Art. 3. Prin funcţie de citire se înţelege acordarea unui drept de acces Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor la datele cuprinse în sistemului informatic al organismelor de gestiune colectivă şi 
la rezultatele prelucrării acestora, asupra modului de evidenţiere a repartiţiilor către titularii de drepturi 
şi a încasărilor pe categorii de utilizatori, fără a exista posibilitatea de a şterge sau modifica datele 
existente ori de a adăuga date noi.(variantă propusă ORDA) 
 În acest sens, punctele de vedere ale organismelor de gestiune colectivă au fost consemnate după 
cum urmează: 

Prin funcţia de citire se înţelege acordarea unui drept de acces ORDA, în limitele prevăzute de 
art.1, asupra modului de evidenţă a încasărilor pe categorii de utilizatori şi a repartiţiilor către titularii 
de drepturi, precum şi la rezultatele prelucrării acestor date fără a exista însă posibilitatea de a sterge, 
modifica sau descărca datele existente ori adauga date noi. (UPFR, CREDIDAM, VISARTA) 
 UCMR-ADA consideră că este legal ca ORDA să citească datele din sistemul informativ, în 
acest mod putând fi văzute atât colectările cât şi repartiţiile efectuate de către organismele de gestiune 
colectivă astfel cum este prevăzut în lege.  
 VISARTA întelege ca exercitarea funcţiei de citire să poată fi realizată fără însă a permite şi 
descărcarea datelor existente în sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă, aşa cum de 
altfel a şi fost propus consultării de la această dată. 
Raportat la modificările aduse în discuţie de catre UPFR, CREDIDAM şi VISARTA s-a ajuns la 
următoarea variantă intermediară, respectiv: 
 

Art. 3. Prin funcţie de citire se înţelege acordarea unui drept de acces Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor, în limitele prevăzute de art.1, respectiv organizarea evidenței acestor date la 
rezultatele  prelucrării acestor date în sistemul informatic al organismului de gestiune colectivă, asupra 
modului de evidenţiere a repartiţiilor către titularii de drepturi şi a încasărilor pe categorii de utilizatori, 
fără a exista posibilitatea de a şterge, modifica sau descărca datele existente ori de a adăuga date noi.          
(prima variantă) 

De asemenea, în vederea întocmirii unei forme în concordanţă cu legislaţia în vigoare, agreată de 
către toate organismele de gestiune colectivă, CREDIDAM şi PERGAM au sustinut varianta propusă 
anterior cu menţiunea că, accesul ORDA la sistemul informatic astfel cum este prevăzut de art.3, să se 
realizeze cu raportate la rezultatele prelucrării datelor cuprinse în sistemul informatic al organismelor de 
gestiune colectivă. Ca atare, în această etapă a acestui articol s-a ajuns la cea de-a doua formă a 
articolului 3: 
 

Art. 3. Prin funcţie de citire se înţelege acordarea unui drept de acces Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor, în limitele prevăzute de art.1, asupra modului de evidenţiere a încasărilor pe 

categorii de utilizatori şi a repartiţiilor către titularii de drepturi, precum și la rezultatele prelucrării 

acestor date fără a exista posibilitatea de a şterge, modifica sau descărca datele existente ori de a adăuga 
date noi. (a doua variantă) 
 
 În continuarea discuţiilor, UCMR ADA a precizat că în privinţa rapoartelor informatice generate 
prin prelucrarea datelor din activitatea de colectare şi repartizare a remuneraţiilor, fiecare organism de 
gestiune colectivă ar trebui să deţină un sistem informatic. Referitor la acest aspect dna Adriana 
DONŢU, director general al ORDA, a menţionat faptul că toate organismele de gestiune colectivă au 
arătat că deţin un sistem informatic finalizat, cu o singură excepţie, sistem  care poate răspunde 
solicitărilor prevăzute în cuprinsul art. 31 alin.1 din Legea nr. 99/2011.     
 ARAIEX a arătat că nu este de acord ca în cuprinsul art.3 (din a doua variantă) să se folosească 
sintagma de raport sau rapoarte informatice. Atât PERGAM, UPFR cât şi UCMR ADA susţin că datele 
inserate referitoare la colectarea şi repartizarea remuneraţiilor sunt practic nişte rapoarte/rapoarte 
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informatice, indiferent de denumire. Punctul de vedere al acestora din urmă este susţinut si de catre 
reprezentantii celorlate organisme de gestiune colectivă prezente.  
 

În urma discuţiilor purtate, a rezultat o a treia formă a conţinutului art.3, propusă de 
reprezentantul UPFR, după cum urmează: 
Art. 3. Prin funcţie de citire se înţelege acordarea unui drept de acces Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor, în limitele prevăzute de art.1, asupra modului de evidenţiere a încasărilor pe 
categorii de utilizatori şi a repartiţiilor către titularii de drepturi, precum şi la rezultatele  prelucrării 
acestor date fără a exista posibilitatea de a şterge, modifica sau descărca datele existente ori de a adăuga 
date noi. (a treia variantă) 
 

  Varianta a treia a art.3 a fost agreată de către toţi participanţii, mai puţin de către ARAIEX, care 
ar fi preferat forma propusă iniţial de către UPFR, dar la care acest organism renunţase în favoarea 
variantei agreate de către ceilalţi participanţi. 
 

Forma finală a art. 3 acceptată în unanimitate este următoarea: 
 

Art. 3. Prin funcţie de citire se înţelege acordarea unui drept de acces Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă, în condiţiile 
prevăzute de art.1, asupra modului de evidenţiere a încasărilor pe categorii de utilizatori şi a 
repartiţiilor către titularii de drepturi, la rapoartele informatice cuprinzând evidenţa 
remuneraţiilor colectate şi repartizate de organismul de gestiune colectivă, la rezultatele  
prelucrării acestor date fără a exista posibilitatea de a şterge, modifica sau descărca datele 
existente ori de a adăuga date noi.  
 

 Un alt articol ce a fost supus consultării în cadrul sedinţei de astăzi, l-a reprezentat art. 4 al 
Deciziei, care în opinia UCMR-ADA ar fi trebuit modificat astfel încât, accesul ORDA la sistemul 
informatic al organismelor de gestiune colectivă în vederea exercitării funcţiei de citire prin sistemul 
reţelei de internet să fie realizat de la o singură unitate IT dedicată cu o singură adresă IP.  
 ARAIEX a arătat că în vederea exercitării funcţiei de citire ar fi fost indicat introducerea  unui 
calculator pentru fiecare domeniu. 
 Cu privire la acest aspect dna. Adriana DONŢU, director general al ORDA, a asigurat 
organismele de gestiune participante de faptul că ORDA va comunica  către acestea adresa de IP, dar că 
nu este posibilă varianta propusă de ARAIEX, ca pe fiecare domeniu de activitate să existe câte o 
unitate IT, acest aspect presupunând costuri suplimentare într-o perioadă de austeritate economică. 
 

De asemenea, s-a urmărit şi modificarea conţinutului art. 6 al Deciziei, sens în care UPFR a 
dorit sa fie menţionată perioada de timp asupra căreia se va putea efectua funcţia de citire.  
  Pe acest aspect UCMR-ADA a propus ca această perioadă să fie de 1 an potrivit art.1341 Legea 
nr. 8/1996 modificată şi completată, situaţie în care  ARAIEX şi-a exprimat în mod evident dezacordul.  

ORDA a susţinut că exercitarea funcţiei de citire se va face pentru situaţiile încheiate /finalizate 
de la data emiterii noului act administativ publicat în Monitorul Oficial al României, acesta producând 
efecte pentru viitor şi nu pentru trecut.  

 
 În ceea ce priveste modalitatea de notificare a organismului de gestiune colectivă asupra căruia 
urmează să se efectueaze verificarea, conform art. 6, ARAIEX a menţionat că nu este necesară 
notificarea organismului de gestiune colectivă asupra căreia se efectuează verificarea, punct de vedere 
agreat şi de către VISARTA şi UNART. 
 UCMR-ADA a solicitat ca în notificare, ORDA să indice perioada pentru care se realizează 
verificarea/ accesarea datelor prelucrate din sistemul informatic al organismului de gestiune colectivă, 
perioada ce trebuie să fie raportată la încheierea situaţiilor financiare lunare. 
 

 Varianta  agreată de către toţi participanţii îmbracă următoarea formă: 
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Art. 6. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va exercita funcţia de citire prin intermediul 
funcţionarilor publici desemnaţi de conducere. 
 

Art. 7. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor comunică organismului de gestiune colectivă, 
cu cel puţin 24 de ore înainte, începerea exercitării funcţiei de citire.(formă finală) 
 

 ARAIEX a solicitat desemnarea de către ORDA a acelor angajaţi responsabili cu această 
activitate pentru fiecare organism de gestiune colectivă permiţând în acest mod o colaborare eficientă, în 
acest sens  Directorul General ORDA, a menţionat că în cuprinsul art. 5 din proiectul deciziei prezentat, 
se face referire la faptul că angajaţii ORDA care vor exercita funcţia de citire vor fi desemnaţi de către 
conducerea ORDA. În acelaşi timp, ARAIEX a propus ca şi organismele de gestiune colectivă sa 
desemneze o persoană responsabilă de funcţionarea sistemului informatic în raport cu ORDA, 
propunere agreată de către participanţi.  

Totodată, pentru evidenţa a acestei activităţi, ORDA va întocmi un registru privind accesarea 
sistemului informatic al acestora.  

Toate organismele de gestiune colectivă au fost de acord să informeze în timp util ORDA, în 
cazul în care apar defecţiuni în vederea accesării sistemului informatic al acestora. 
 

Art. 11.  În situaţia în care, apar întreruperi cu privire la posibilitatea de exercitare de către 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a funcţiei de citire, cauzate de nefuncţionarea 
sistemului informatic al organismelor de gestiune colectivă, acestea sunt obligate să anunţe Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor în cel mai scurt timp cu privire la respectiva situaţie şi să ia 
toate măsurile necesare în vederea remedierii urgente a disfuncţionalităţilor apărute. 
Art. 12. Organismele de gestiune colectiva vor asigura accesul Oficiului Român pentru Drepturile 
de Autor la sistemul informatic, fiind răspunzătoare ca acesta să fie posibil numai pentru 
exercitarea funcţiei de citire, pe bază de user şi parolă furnizate de către organisme oficiului, 
precum şi de corectitudinea datelor din sistem.(varianta finală) 
 

Ca urmare a discuţiilor purtate, precum şi a modificărilor operate în cadrul întânirii propuse de 
ORDA în vederea prezentării formei finale a noului act administrativ şi a modalităţilor concrete 
referitoare la regulile de acces al ORDA la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă.  

 
Noul act administrativ va avea următoarea formă: 

Art. 1. Pentru organizarea evidenţei şi simplificarea plăţii drepturilor de autor şi a drepturilor 
conexe de către utilizatori, precum şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate, organismul de 
gestiune colectivă este obligat să se informatizeze. 
Art. 2. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică activitatea organismului de gestiune 
colectivă prin intermediul sistemului informatic al acestuia, verificarea implicând doar o funcţie 
de citire şi nu de intervenţie în sistem. 
Art. 3. Prin funcţie de citire se înţelege acordarea unui drept de acces Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă, în condiţiile 
prevăzute de art.1, asupra modului de evidenţiere a încasărilor pe categorii de utilizatori şi a 
repartiţiilor către titularii de drepturi, la rapoartele informatice cuprinzând evidenţa 
remuneraţiilor colectate şi repartizate de organismul de gestiune colectivă, la rezultatele  
prelucrării acestor date fără a exista posibilitatea de a şterge, modifica sau descărca datele 
existente ori de a adăuga date noi.  
Art. 4. Accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al 
organismelor de gestiune colectivă pentru exercitarea funcţiei de citire, se face de la sediul 
Oficiului, prin intermediul reţelei internet, în timpul programului legal de lucru, de la o singură 
unitate IT dedicată, pe bază de user şi parolă furnizate de către organismul de gestiune colectivă.  
Art. 5.   În scopul asigurării protecţiei accesului la sistemul informatic al organismelor de gestiune 
colectivă, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor comunică acestora adresa IP utilizată de 
Oficiu. 
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Art. 6. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va exercita funcţia de citire prin intermediul 
funcţionarilor publici desemnaţi de conducere. 
Art. 7. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor comunică organismului de gestiune colectivă, 
cu cel puţin 24 de ore înainte, începerea exercitării funcţiei de citire. 
Art. 8. Pentru evidenţa activităţii de verificare prin exercitarea funcţiei de citire, Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor constituie un registru special intern în care se menţionează cel puţin 
următoarele date: numele funcţionarului public, data, denumirea organismului de gestiune 
colectivă, intervalul orar în care a fost desfăşurată verificarea, observaţii.  
Art. 9. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor comunică organismului de gestiune colectivă 
încheierea exercitării funcţiei de citire. 
Art. 10. În cazul în care prin exercitarea funcţiei de citire sunt constatate posibile nereguli 
referitoare la activitatea organismului de gestiune colectivă, Oficiul Român pentru Drepturile de 
Autor solicită, în scris, clarificări, documente etc.  
Art. 11. În situaţia în care, apar întreruperi cu privire la posibilitatea de exercitare de către 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a funcţiei de citire, cauzate de nefuncţionarea 
sistemului informatic al organismelor de gestiune colectivă, acestea sunt obligate să anunţe Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor în cel mai scurt timp cu privire la respectiva situaţie şi să ia 
toate măsurile necesare în vederea remedierii urgente a disfuncţionalităţilor apărute. 
Art. 12. Organismele de gestiune colectiva vor asigura accesul Oficiului Român pentru Drepturile 
de Autor la sistemul informatic, fiind răspunzătoare ca acesta să fie posibil numai pentru 
exercitarea funcţiei de citire, pe bază de user şi parolă furnizate de către organisme oficiului, 
precum şi de corectitudinea datelor din sistem. 
Art. 13. În termen de 15 zile de la publicarea prezentei decizii organismele de gestiune colectivă 
au obligaţia să asigure accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul 
informatic, să comunice user-ul, parola de acces precum şi persoana responsabilă de funcţionarea 
sistemului informatic în raport cu Oficiul.  
Art. 14.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. 
Art. 15.  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României.  
 


