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    Având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/7.384/10 septembrie 
2014,  
    în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (1) şi art. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,  
    în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, 
funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 
privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului 
Român pentru Drepturile de Autor, cât şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 73/2014 privind 
exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,  
 
    directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta 
decizie.  
 
   Art. 1. -   Se avizează constituirea şi funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor ale autorilor de opere scrise din domeniul teologic, ştiinţific şi infoeducaţional 
ASOCIAŢIA OPERA TEOLOGICĂ ORTODOXĂ - AOTO, cu sediul în municipiul Bucureşti, aleea 
Dealul Mitropoliei nr. 24, Palatul Patriarhiei, etajul 1, cam. 44-48, sectorul 4.  
   Art. 2. -   Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 126 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 

  

 
Directorul general adjunct al Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor, 
Irina Lucan-Arjoca 

 
    Bucureşti, 10 septembrie 2014.  
    Nr. 92.  
 


