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Decizia	nr.	131/2020	privind	desemnarea	organismului	de	gestiune	colectivă

Societatea	 de	 Gestiune	 Colectivă	 a	 Drepturilor	 de	 Autor	 -	 COPYRO	 drept

colector	 al	 remunerațiilor	 cuvenite	 autorilor	 de	 opere	 scrise	 pentru

retransmiterea	prin	cablu
În vigoare de la 11 noiembrie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 din 11 noiembrie 2020. Formă aplicabilă la 12 noiembrie 2020.

În conformitate cu dispozițiile:
- art. 181 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de
drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a
Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza
Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,
având în vedere Referatul Direcției registre, gestiune colectivă și relații publice cu nr. RGII/4.832 din 4.11.2020,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind
organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Se desemnează organismul de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de
Autor - COPYRO, cu sediul în municipiul București, str. Dr. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, sectorul 2, drept
colector al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere,
stabilite prin Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de
drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a
Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza
Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor nr. 335/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea
Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM drept colector al remunerațiilor cuvenite autorilor
de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3
ianuarie 2011, își încetează aplicabilitatea.

Prezenta decizie poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios administrativ.
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, 

Mario De Mezzo

București, 5 noiembrie 2020.
Nr. 131.

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -
Art. 4. -

Tipărit de Oprea Simona la 12.11.2020.
 Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.

1/1

dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260819563&d=2020-11-12#p-260819563
http://lege5.ro/App/Document/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260819570&d=2020-11-12#p-260819570
http://lege5.ro/App/Document/geztsmzqgu/decizia-nr-327-2010-privind-publicarea-in-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-a-deciziei-civile-nr-263-a-din-16-noiembrie-2010-a-curtii-de-apel-bucuresti-sectia-a-ix-a-civila-si-pentru-cauze-privin?d=2020-11-12
http://lege5.ro/App/Document/ha2dkmru/hotararea-nr-401-2006-privind-organizarea-functionarea-structura-personalului-si-dotarile-necesare-indeplinirii-atributiilor-oficiului-roman-pentru-drepturile-de-autor?pid=11528981&d=2020-11-12#p-11528981
http://lege5.ro/App/Document/ha2dkmru/hotararea-nr-401-2006-privind-organizarea-functionarea-structura-personalului-si-dotarile-necesare-indeplinirii-atributiilor-oficiului-roman-pentru-drepturile-de-autor?pid=11529021&d=2020-11-12#p-11529021
http://lege5.ro/App/Document/geztsmzqgu/decizia-nr-327-2010-privind-publicarea-in-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-a-deciziei-civile-nr-263-a-din-16-noiembrie-2010-a-curtii-de-apel-bucuresti-sectia-a-ix-a-civila-si-pentru-cauze-privin?d=2020-11-12
http://lege5.ro/App/Document/geztsnrzgq/decizia-nr-335-2010-privind-desemnarea-organismului-de-gestiune-colectiva-societatea-autorilor-si-editorilor-romani-de-opere-stiintifice-pergam-drept-colector-al-remuneratiilor-cuvenite-autorilor-de-o?d=2020-11-12
http://www.orda.ro/

