
Oficiul Român pentru drepturile de autor 
 

  
Decizie nr. 411/2006 

 
din 24/11/2006 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 18/01/2007 
 
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind 

reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii 
cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora 

 
    Având în vedere dispoziţiile art. 131

2
 alin. (2), şi ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 din Decizia directorului 
general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea 
Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006,  
    în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, 
funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile 
de Autor,  
    ţinând cont de Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii publice nr. SG/5.453 din 24 noiembrie 
2006,  
 
    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  
 
   Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind 
reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii 
cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora, încheiat între organismul de gestiune colectivă 
DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor 
Români din Audiovizual, pe de o parte, şi Societatea Comercială "Real Video International" - S.R.L. şi Societatea 
Comercială "TVR Media" - S.R.L., pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
decizie.  
   Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor 
în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile 
patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale stabilite prin protocolul şi 
metodologia menţionate la art. 1.  
   Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
 

    p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, 
Eugen Vasiliu  

 
    Bucureşti, 24 noiembrie 2006.  
    Nr. 411.  

   ANEXĂ 
   

    PROTOCOL 
având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de 

opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul 
de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale 

cuvenite autorilor acestora  
 
    Prezentul protocol s-a încheiat între (părţile) DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în 
Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1, cod fiscal 9068034, Sentinţa civilă nr. 
263/PJ/27.05.2005, eliberată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, reprezentată legal prin Mircea Mureşian, în 
calitate de director general, pe de o parte, şi Societatea Comercială "Real Video International" - S.R.L., cu sediul 
în municipiul Bucureşti, str. Făinari nr. 3, sectorul 2, cod fiscal 15034613, număr de înmatriculare 
J40/11990/2002, reprezentată legal prin Vlad Buşcă, în calitate de administrator, şi Societatea Comercială "TVR 
Media" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Făinari nr. 3, sectorul 2, cod fiscal R 15312829, număr de 
înmatriculare J40/4126/2003, reprezentată legal prin Andrei Enescu, în calitate de administrator, pe de altă parte.  
    În baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 279/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, s-a constituit Comisia pentru negocierea 
Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, formată dintr-
un reprezentant al Societăţii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor 
Români din Audiovizual (DACIN-SARA), pe de o parte, şi câte un reprezentant al Societăţii Comerciale "Real 
Video International" - S.R.L. şi al Societăţii Comerciale "TVR Media" - S.R.L., pe de altă parte, denumită în 
continuare Comisia.  
    Comisia a desfăşurat negocieri în conformitate cu dispoziţiile art. 13 lit. a), art. 131

1
 şi ale art. 131

2
 alin. (1) şi 

(2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 279/2006.  
    Comisia a luat în discuţie propunerile ambelor părţi asupra remuneraţiilor cuvenite autorilor menţionaţi, şi 
anume: regizorul sau realizatorul, în calitate de autor principal, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul 
dialogului, autorul grafic pentru operele de animaţie, exceptând autorul muzicii special create pentru opera 
audiovizuală.  
    Părţile au căzut de acord asupra următoarei metodologii care face parte integrantă din prezentul protocol.  
 



    METODOLOGIE 
privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte 
opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile 

patrimoniale cuvenite autorilor acestora  
 
    Baza legală: art. 7 lit. e), art. 10, 11, 12, art. 13 lit. a), art. 25, 64, 65, 66, 69, art. 71 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 
123

3
, art. 130 alin. (1) lit. a)-c) şi h), art. 131 alin. (1)-(3), art. 131

1
 şi art. 131

2
 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

    PREAMBUL  
 
    Prezenta metodologie se referă la autorii operelor cinematografice sau ai altor opere audiovizuale: regizorul 
sau realizatorul, în calitate de autor principal, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul 
grafic pentru operele de animaţie, exceptând autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală.  
   1. Prin reproducere, în sensul legii, se înţelege realizarea, integrală sau parţială, a uneia ori mai multor copii ale 
unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea 
oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum şi stocarea permanentă ori temporară cu 
mijloace electronice.  
   2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activitatea de 
reproducere, astfel cum a fost definită la pct. 1, pe orice fel de suporturi, cum ar fi: casete video, CD, DVD etc., cu 
scopul comercializării acestor produse.  
   3. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere 
cinematografice şi alte opere audiovizuale, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor, contracte de licenţă neexclusivă pentru reproducerea operelor cinematografice şi a altor 
opere audiovizuale, înainte de utilizarea repertoriului, şi să plătească o remuneraţie reprezentând drepturile 
cuvenite autorilor de opere audiovizuale nominalizaţi, calculată procentual din veniturile brute obţinute din 
comercializarea produselor realizate, din care se scade taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.  
 

    - Tabel -  
     
───────────────────────────────────────────────── 

      Anul                               % 

───────────────────────────────────────────────── 

2006 şi următorii                       7,75 

───────────────────────────────────────────────── 

  
 

   4. Baza de calcul a remuneraţiei o reprezintă încasările brute din vânzarea produselor, a materialelor 
promoţionale de pe etichete, dacă este cazul, a altor încasări subvenţionate sau sponsorizări, cu excepţia 
contractelor barter.  
   5. Între organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie 
şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual şi utilizator se încheie cu contract de licenţă 
neexclusivă, pe termen determinat sau nedeterminat, pentru fiecare titlu de operă ori pentru o listă de titluri de 
opere, cu nominalizarea autorilor operelor cinematografice sau ai altor opere audiovizuale.  
   6. Cererile de acordare a contractelor de licenţă neexclusivă se depun înainte de utilizarea prin reproducere a 
repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale.  
   7. În cazul utilizării unor opere cinematografice sau altor opere audiovizuale achiziţionate de la terţe persoane 
juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu Centrul Naţional al Cinematografiei, administrator 
legal al Patrimoniului cinematografic naţional, sau cu producători privaţi, utilizatorii sunt obligaţi să precizeze 
raportul drepturilor de autor, în sensul că persoana fizică sau juridică contractantă nu poate dispune decât de 
drepturile înscrise pe genericul operei, în calitate de autor, sau de drepturile cesionate legal.  
   8. Utilizatorii, titulari ai contractelor de licenţă neexclusivă, potrivit prevederilor prezentei metodologii, au 
obligaţia să raporteze trimestrial reproducerile efectuate şi să plătească remuneraţiile reprezentând drepturile 
patrimoniale ale autorilor menţionaţi în prezenta metodologie.  
   9. În cazul unor venituri brute care nu permit remuneraţii evaluate procentual, între organismul de gestiune 
colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea 
Autorilor Români din Audiovizual şi utilizatori pot interveni acorduri pentru remuneraţii forfetare.  
   10. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităţi echivalente nivelului dobânzii de referinţă stabilit de 
Banca Naţională a României, aferente sumelor neachitate la termen.  
   11. Organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi 
Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, care a acordat contracte de licenţă neexclusivă, poate 
cere audit extern pentru verificarea raportărilor de venituri brute, în timp real.  
   12. Producătorii de reproduceri care au realizat copii de pe operele gestionate de DACIN-SARA - Societatea 
pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual în 
perioada anterioară prezentei metodologii sunt obligaţi să calculeze remuneraţiile cuvenite autorilor în sensul 
tabelului cuprins în aceasta.  
   13. Prezenta metodologie intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în formă definitivă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi va putea fi renegociată numai după 3 ani de la data publicării, cu excepţia cazului în care 
dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei 
metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.  
     
Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi       Societatea Comercială "Real Video International" - S.R.L. 

Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual                             Vlad Buşcă, 

                      (DACIN-SARA)                                                   administrator 

                    Mircea Mureşian, 

                    director general 

 

                                       Societatea Comercială "TVR Media" - S.R.L. 

                                                     Andrei Enescu, 

                                                     administrator 

  

 

 

 

 


