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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

titularilor de drepturi conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Metodologia privind

stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică 

a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în 

Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2011

În conformitate cu dispozițiile art. 167 și 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 emisă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți — CREDIDAM și Uniunea

Producătorilor de Fonograme din România — Asociația pentru Drepturi Conexe — UPFR, înregistrată la Oficiul Român pentru

Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGII/344 din 25.01.2023;

— Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/435 din 30.01.2023,

în temeiul prevederilor 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.

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

nivel național, remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi

conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Metodologia

privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor

conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț

prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în

Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al

Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2011.

Art. 2. — Metodologia privind stabilirea remunerațiilor

cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea

publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor

online sau mobile, prevăzută în Hotărârea arbitrală din 2 august

2011, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului

Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2011 în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 29 septembrie 2011,

se modifică după cum urmează:

Art. 3. — Prezenta decizie 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, 30 ianuarie 2023.

Nr. 31.

„Nr. de fonograme 1—20 21—200 201—1.000 peste 1.000

Remunerație lunară/OGC 6 lei 8 lei 12 lei 23 lei”

Nr. de ascultări lunar

„Nr. de fonograme utilizate lunar < 300.000 300.001—600.000 600.001—1.000.000 > 1.000.001

1—500 58 lei 116 lei 174 lei 233 lei

501—1.000 87 lei 174 lei 262 lei 349 lei

peste 1.000 116 lei 233 lei 349 lei 465 lei”

1. La articolul 5 alineatul (1), tabelul prevăzut la litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

2. La articolul 5 alineatul (1), tabelul prevăzut la litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:




