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Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Către,

Biroul Permanent al Senatului

în temeiul art. 92 din Regulamentul Senatului şi al art. 74 alin. 4 din 

Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare 

Propunerea Legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55 din 15 

mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de 

expunerea de motive, în vederea dezbaterii şi adoptării.

Iniţiatori:
9

Ludovic Orban, deputat PNL

Gigei Ştirbu, deputat PNL
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Prezenta iniţiativă legislativă propune modificarea Legii nr. 55 din 15 mai 2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVII)-19, astfel încât unităţile din industria HoReCa şi toşi agenţii economici 
(entitităţi private, entităţi fizice si juridice) în condiţiile în care, în contextul situaţiei 
de criză generate de pandemia de COVID-19, le-a fost suspendată activitatea, să nu 

mai furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 30 de zile de la solicitare, 
informaţiile şi documentele solicitate de către organismele de gestiune colectivă şi 
să le fie suspendată plata drepturilor de autor de către acestea.
Industria HoReCa este printre cele mai afectate de pandemia de COVID-19, având 

în vedere că a fost, de fiecare dată, vizată de restricţiile impuse de autorităţi, atât în 

perioada stării de urgenţă, cât şi recent, pe fondul exploziei numărului de cazuri de 

infectare cu noul corona virus. în forma actuală. Legea nr 8/1996 îi obligă pe cei din 

industria HoReCa (restaurante, cafenele etc), chiar dacă îşi închid unităţile, să 

informeze lunar organismele de gestiune colectivă privind documentele pentru 

stabilirea cuantumului privind plata drepturilor de autor, deşi unitatea nu 

funcţionează. Menţionez faptul că se cunosc perioadele în care aceste unităţi au fost 
obligate să fie închise prin decizii publice reglementate prin Hotărâri ale Guvernului 
şi Hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
în sensul celor mai sus menţionate, înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 

vederea degravării Industriei HoReCa deja grav afectată.

Iniţiatori:
f

Ludovic Orban, deputat PNL

Gigei Ştirbu, deputat PNL
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LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19

Parlamentul României adoptă prezenta lege;

Articol unic. - Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează diipă cum 
urmează:

Art. 23 se completează cu un nou alineat (4), care va avea următorul cuprins:
"Art. 23 (4).- Pe durata cât utilizatorii şi intermediarii drepturilor de autor .au 
suspendată activitatea, prin Hotărâri ale autorităţilor centrale şi locale, se suspendă 
plata drepturilor de autor de către aceştia, şi se suspendă şi furnizarea către . 
organismele de gestiune colectivă, în format scris şi electronic, în termen de 30 de 
zile de la solicitare; informaţiile şi documentele solicitate pentru determinarea 
cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele utilizate, 
ştampilate şi semnate de reprezentantul legal de către utilizatorii sau intermediarii 
drepturilor de autor. ” '

Această Lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa sa din data de
.........cu respectarea prevederilor art. 75 şi 76 din Constituţia României.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban
Această Lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa sa din data de................

respectarea prevederilor art. 75 şi 76 din Constituţia României. 
Preşedintele Senatului, Anca Dragu

cu


