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ACTE ALE OFICIULUI  ROMÂN PENTRU

DREPTURILE DE AUTOR

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

D E C I Z I E

privind modificarea, pe baza indicelui de inflație 

stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite autorilor 

de opere cinematografice sau alte opere audiovizuale,

prevăzute în tabelul din Metodologia privind comunicarea

publică a repertoriului de opere cinematografice 

și alte opere audiovizuale, prevăzută în protocolul publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

prin Decizia directorului general al Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor nr. 173/2007

În conformitate cu dispozițiile art. 167 și ale art. 181 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările

și completările ulterioare,

având în vedere:

— Adresa Asociației DACIN SARA — Drepturi de Autor în Cinematografie și

Audiovizual — Societatea Autorilor Români din Audiovizual nr. 513 din 25.01.2023,

înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGII/342

din 25.01.2023;

— Adresa Asociației DACIN SARA — Drepturi de Autor în Cinematografie și

Audiovizual — Societatea Autorilor Români din Audiovizual nr. 513/2 din 2.02.2023,

înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGII/517

din 2.02.2023;

— Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/580 din 7.02.2023,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006

privind organizarea, funcționarea, structura personalului si 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.

Art. 1. — Se modifică, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național,

remunerațiile cuvenite autorilor de opere cinematografice sau alte opere

audiovizuale, prevăzute în tabelul din Metodologia privind comunicarea publică

a repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, prevăzută în

protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia

directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 173/2007,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — Remunerațiile prevăzute în tabelul cuprinzând drepturile

patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale comunicate public, calculate

lunar în lei din Metodologia privind comunicarea publică a repertoriului de opere

cinematografice și alte opere audiovizuale, prevăzută în protocolul publicat prin

Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

nr. 173/2007 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007,

își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. — Decizia poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios

administrativ.

Art. 4. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

și intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Andrei-Simion Ijac

București, 7 februarie 2023.

Nr. 36.
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ANEXĂ

T A B E L

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale comunicate public,

calculate lunar în lei

A. Unități de alimentație publică (restaurante hoteliere, cafenele, braserii, baruri, fast-fooduri, cofetării sau unități

asimilate, săli de jocuri ori cazinouri

1. În orașe sau stațiuni turistice:

a) cu suprafața de până la 100 m

2

inclusiv 35 lei

b) cu suprafața cuprinsă între 101 m

2

si 200 m

2

inclusiv 47 lei

c) cu suprafața cuprinsă între 201 m

2

si 500 m

2

inclusiv 58 lei

d) cu suprafața de peste 500 m

2

70 lei

2. În comune și sate:   

a) cu suprafața de până la 50 m

2

inclusiv 17 lei

b) cu suprafața de peste 50 m

2

29 lei

3. Cazinouri 233 lei

B. Turism   

1. Hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, situate în stațiuni turistice:   

a) cu capacitate de cazare mică 23 lei

b) cu capacitate de cazare medie (31—100 de camere) 29 lei

c) cu capacitate de cazare mare (peste 100 de camere) 35 lei

2. Hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, altele decât cele menționate la pct. 1   

a) cu capacitate de cazare mică 35 lei

b) cu capacitate de cazare medie (31—100 de camere) 58 lei

c) cu capacitate de cazare mare (peste 100 de camere) 116 lei

3. Hoteluri de categoria 4 și 5 stele 174 lei

4. Moteluri, cabane, campinguri și sate de vacanță 35 lei

5. Unități de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni 23 lei

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR

&JUYEJT|464273]
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136/17.II.2023 conține 16 pagini. Prețul: 8 lei ISSN 1453—4495


