
COMISIA EUROPEANA 

Bruxelles, 29 septembrie 2010 
sj.a(2010)706333  

DOMNULUI PREŞEDINTE ŞI MEMBRILOR CURŢII DE JUSTIŢIE 
A UNIUNII EUROPENE 

OBSERVAŢII SCRISE 

prezentate, în temeiul articolului 23 alineatul al doilea din Protocolul privind Statutul 

Curţii de Justiţie, de către Comisia Europeană, reprezentată de doamna Julie Samnadda şi 

domnul Ion Victor Rogalski, membri ai Serviciului juridic al Comisiei Europene, în 

calitate de agenţi, cu domiciliul ales la domnul Antonio Aresu, membru al aceluiaşi 

Serviciu juridic, Bâtiment BECH, 5 Rue A. Weicker, L-2721 Luxembourg, 

în cauza C-283/10 

Circul Globus Bucureşti, 

având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată, în temeiul 

articolului 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) de către 

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia civilă şi de proprietate intelectuală (România), 

privind interpretarea articolului 3 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de 

autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională (JO L 167, 22.06.2001, p. 10, 

Ediţie specială, 17/vol.l, p.230). 

Comisia Europeană are onoarea să prezinte Curţii următoarele observaţii: 

Ref. Ares(2010)640528 - 29/09/2010



CADRUL JURIDIC 

Dreptul internaţional 

în conformitate cu dispoziţiile articolului 9 alineatul (1) din Acordul privind 

aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală, cuprins în 

anexa 1 C la Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului, care a fost aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 

decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, referitor la 

domeniile de competenţa sa, a acordurilor obţinute în cadrul negocierilor comerciale 

multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, Ediţie specială, 

11/vol. 10, p. 3): 

„Membrii trebuie să respecte articolele 1-21 din Convenţia de la Berna (1971) 

şi anexa la respectiva convenţie [...]". 

Articolele 11, 11 bis şi 11 terţ din Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor 

literare şi artistice (Actul de la Paris din 24 iulie 1971), astfel cum a fost modificată 

în 28 septembrie 1979 (denumită în continuare „Convenţia de la Berna"), au 

următorul cuprins: 

„Articolul 11 

(1) Autorii de opere dramatice, dramatico-muzicale şi muzicale beneficiază de 

dreptul exclusiv de a autoriza: 

10 reprezentarea şi executarea publică a operelor lor, inclusiv reprezentarea şi 

executarea publică prin orice mijloace sau procedee; 

2° transmiterea publică prin orice mijloace a reprezentării şi a executării 
operelor lor. 

(2) Aceleaşi drepturi sunt acordate autorilor de opere dramatice sau dramatico-

muzicale, în ceea ce priveşte traducerea operelor lor, pentru întreaga durată de 

protecţie a drepturilor lor asupra operei originale. 



Articolul 11 bis 

(1) Autorii de opere literare şi artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a 

autoriza: 

10 radiodifuzarea operelor lor sau comunicarea publică a acestor opere prin 

orice alt mijloc servind la difuzarea fără fir a semnalelor, a sunetelor sau a 

imaginilor; 

2° orice comunicare publică fie prin fir, fie fără fir a operei radiodifuzate, când 

această comunicare este făcută printr-un alt organism decât cel de origine; 

3° comunicarea publică a operei radiodifuzate prin difuzor sau prin orice alt 

instrument asemănător, transmiţător de semnale, de sunete sau de imagini. 

(2) Revine legislaţiilor ţărilor Uniunii să reglementeze condiţiile de exercitare a 

drepturilor la care se referă alin. (1) de mai sus, dar aceste condiţii nu vor avea 

decât un efect strict limitat la ţara care le va fi stabilit. Ele nu vor putea în nici 

un caz să aducă atingere dreptului moral al autorului, nici dreptului, care 

aparţine autorului, de a obţine o remunerare echitabilă, stabilită de către 

autoritatea competentă, în lipsa unui acord amiabil. 

(3) In lipsa unei prevederi contrare, autorizaţia acordată, potrivit alin. (1), nu 

cuprinde şi autorizaţia de a înregistra opera radiodifuzată prin intermediul 

unor instrumente de fixare a sunetelor sau imaginilor. Se rezervă totuşi 

legislaţiilor ţărilor Uniunii regimul înregistrărilor efemere, efectuate de un 

organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace şi pentru emisiunile 

sale. Aceste legislaţii vor putea autoriza păstrarea acestor înregistrări în arhive 

oficiale, datorită caracterului lor excepţional de documentare. 

Articolul 11 terţ 

(1) Autorii de opere literare beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza: 

10 recitarea în public a operelor lor, inclusiv recitarea în public prin orice 

mijloace sau procedee; 

2° transmiterea publică prin orice mijloace a recitării operelor lor. 



(2) Aceleaşi drepturi sunt acordate autorilor de opere literare, în ceea ce 

priveşte traducerea operelor lor, pe întreaga durată a protecţiei drepturilor lor 

asupra operei originale. " 

3. Potrivit prevederilor articolului 8 „Dreptul de comunicare către public" din Tratatul 

Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) privind drepturile de autor, 

adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 şi aprobat în numele Comunităţii Europene 

prin Decizia 2000/78/CE a Consiliului din 16 martie 2000 (JO L 89, p. 6, Editie 

specială, 11/vol. 20, p. 212): 

„Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 11 alineatul (1) punctul (ii), 

articolului 11a alineatul (1) punctele (i) şi (ii), articolului 11b alineatul (1) 

punctul (ii), articolului 14 alineatul (1) punctul (ii) şi articolului 14a alineatul 

(1) din Convenţia de la Berna1, autorii de opere literare şi artistice se bucură de 

dreptul exclusiv de a autoriza orice comunicare către public a operelor lor prin 

mijloace tehnice cu fir sau fără fir, inclusiv de a pune la dispoziţia publicului 

operele lor astfel încât oricine să poată avea acces la acestea de la locul şi în 

momentul dorit. " 

Dreptul comunitar 

4. Directiva 2001/29 prevede în considerentele (15) şi (23) următoarele: 

„ (15) Conferinţa Diplomatică care a avut loc în decembrie 1996, sub auspiciile 

Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), a condus la 

adoptarea a două noi tratate, „ Tratatul OMPI privind dreptul de autor " şi 

„Tratatul OMPI privind interpretările sau execuţiile şi fonogramele", care 

reglementează protecţia autorilor, respectiv protecţia artiştilor interpreţi sau 

executanţi şi a producătorilor de fonograme. Aceste tratate actualizează 

semnificativ protecţia internaţională a dreptului de autor şi a drepturilor 

conexe, în special în ceea ce priveşte aşa-zisa „agendă digitală", şi 

îmbunătăţesc mijloacele de combatere a pirateriei din lumea întreagă. 

Comunitatea şi majoritatea statelor membre au semnat deja aceste tratate, iar 

ι Conform numerotării articolelor Convenţiei de la Berna astfel cum a fost republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.156 din 17/04/1998: "Fără a aduce atingere dispoziţiilor [art. 
11.1)2°), l lbis.l)l0)si20), 1 lterţ.l)20), 14.1)2°) şi 14bis] din Convenţia dela Berna [...]" 



procedurile pentru ratificarea lor sunt în curs. Prezenta directivă serveşte la 

aplicarea unora dintre noile obligaţii internaţionale. 

[...] 

(23) Prezenta directivă trebuie să armonizeze într-o mai mare măsură dreptul 

de autor asupra actelor de comunicare publică. Acest drept trebuie înţeles în 

sens larg ca acoperind orice comunicare către public care nu este prezent în 

locul de provenienţă a comunicării. Acest drept include orice transmisie sau 

retransmisie, de orice natură, a unei opere către public, prin cablu sau föra 

cablu, inclusiv radiodifuziunea. Acest drept nu ar trebui să includă nici un alt 

act. " 

5. Potrivit alineatului (1) al articolului 3 {„Dreptul de comunicare publică a operelor 

şi dreptul de a pune la dispoziţia publicului alte obiecte protejate ") din Directiva 

2001/29, 

„ Statele membre prevăd dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a 

interzice orice comunicare publică a operelor lor, prin cablu sau fåra cablu, 

inclusiv punerea la dispoziţia publicului a operelor lor, astfel încât oricine să 

poată avea acces la acestea din orice loc şi în orice moment. " 

Dreptul naţional 

6. Potrivit prevederilor art. 15 alin.(l), art.1231 alin.(l) lit.e) şi alin.(2)9 art.130 alin.(l) 

lit.a), b), e) şi h) şi art. 1311 alin.(l) lit.e) şi alin.(4) din Legea nr.8/1996 privind 

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

„Art. 15. - (1) Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, 

realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis 

publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care 

depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii si al cunoştinţelor acesteia, 

inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de 

execuţie ori de prezentare directă a operei, expunerea publică a operelor de 

artă plastică, de artă aplicată, fotografică si de arhitectură, proiecţia publică a 

operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de 

artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor 

sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin 
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intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se 

consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără 

fir, realizată prin punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin internet sau alte 

reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată 

avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual 

[-] 

Art. 1231. - (1) Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea 

următoarelor drepturi: 

[...] 

e) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, cu excepţia proiecţiei 

publice a operelor cinematografice; 

[...] 

(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune 

colectivă îi reprezintă şi pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat. 

Art. 130. - (1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii: 

a) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată 

înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin 

licenţă neexclusivă, informă scrisă; 

b) să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând 

drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea 

plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face 

imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi; 

[...] 

e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titularii de 

drepturi, potrivit prevederilor din statut; 



h) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de 

informaţii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea 

cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii privind 

operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării 

acestora; [...] 

Art. J311. ~ (1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune 

colectivă cu reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (2) Ht. b), ţinându-se 

seama de următoarele criterii principale: 

e) proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată 

prin contracte directe cu titularii de drepturi; 

[...] 

(4) In cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor 

art. 123 , metodologille se negociază fără a se ţine seama de criteriile prevăzute 

la alin. (1) Ut. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse. " 

II. SITUAŢIA DE FAPT, ACŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI ÎNTREBAREA 

PRELIMINARĂ 

7. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi 

de Autor (denumită în continuare „ UCMR-ADA ") este organismul de gestiune 

colectivă a drepturilor de autor în domeniul muzical. 

8. în perioada mai 2004 - septembrie 2007, Circul de Stat Globus, actualmente Circ & 

Variete Globus Bucureşti (denumit în continuare „ Circul Globus "), în calitate de 

organizator de spectacole de circ şi cabaret, a comunicat public în scop lucrativ 

opere muzicale, fără a deţine autorizaţie de licenţă neexclusivă din partea UCMR-

ADA şi fără a achita acesteia remuneraţiile corespunzătoare drepturilor patrimoniale 

de autor. Pe baza informaţiilor furnizate de instanţa de trimitere, Comisia porneşte 

de la premisa că, în cadrul spectacolelor de circ şi cabaret vizate, are loc o 
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reprezentare / executare "live" a operelor muzicale respective. In consecinţă, 

prezentele observaţii se limitează la această ipoteză. 

9. Considerând că Circul Globus a adus atingere drepturilor sale, UCMR-ADA a 

introdus o acţiune împotriva acestuia la Tribunalul Bucureşti. In suţinerea acţiunii 

sale, reclamanta a arătat că, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996, exercitarea 

dreptului de comunicare publică a operelor muzicale este supusă gestiunii colective 

obligatorii. La rândul său, pârâtul a susţinut că a încheiat contracte de cesiune a 

drepturilor patrimoniale de autor cu compozitorii operelor muzicale utilizate în 

spectacolele pe care le-а organizat şi că pentru această utilizare a achitat autorilor 

sumele de bani convenite. Cum titularii de drepturi au optat pentru gestiunea 

individuală, conform art. 123 alin.(l) din Legea nr. 8/1996, colectarea remuneraţiilor 

de către organismul de gestiune colectivă nu mai are temei legal. 

10. Tribunalul Bucureşti - secţia a IV-a civilă a admis în parte acţiunea reclamantei, 

obligând Circul Globus la plata remuneraţiei datorate pentru comunicarea publică în 

scop lucrativ a operelor muzicale pentru perioada mai 2004 - septembrie 2007 şi a 

penalităţilor de întârziere aferente, precum şi la comunicarea unui raport care să 

cuprindă datele relevante privitoare la fiecare spectacol. Apelul declarat de pârât 

împotriva acestei sentinţe a fost respins ulterior, ca nefondat, de către Curtea de 

Apel Bucureşti - secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea 

intelectuală. 

11. Astfel, cele două instanţe au reţinut, în drept, că art.1231 alin.(l) lit.e) din Legea 

nr.8/1996 prevede expres că pentru dreptul de comunicare publică a operelor 

muzicale gestiunea colectivă este obligatorie. în opinia acestor instanţe, chiar dacă 

regimul juridic al utilizării operelor muzicale este unul sever, îngrădind exerciţiul 

direct de către titulari al acestui drept de utilizare, voinţa legiuitorului de a impune 

gestiunea colectivă şi în privinţa drepturilor patrimoniale pentru care, dată fiind 

natura lor, ar fi posibilă o autorizare individuală de către autori, nu poate fi 

contestată. Se conchide că pârâtul a fost corect obligat la plata către reclamantă a 

remuneraţiilor stabilite conform Metodologiei negociate de organismul de gestiune 

colectivă, ignorându-se contractele încheiate de pârât cu compozitorii pentru diferite 

spectacole din perioada 2004-2007. 



12. împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti, Circul Globus a declarat recurs la 

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reiterând apărarea conform căreia a încheiat 

contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale cu autorii operelor utilizate. In cadrul 

acestei acţiuni, pârâtul a invocat, printre altele, implementarea incorectă în dreptul 

intern a Directivei 2001/29, susţinând că, deşi în considerentele (23) şi (24) ale 

directivei dreptul de comunicare publică este definit clar, în sens larg, ca acoperind 

orice comunicare către public care nu este prezent în locul de provenienţă a 

comunicării, art. 123^1 Legii nr.8/1996 nu a fost modificat şi continuă să instituie o 

gestiune colectivă obligatorie a dreptului de comunicare publică a operelor 

muzicale, fără nicio distincţie între comunicarea directă şi cea indirectă. 

13. în acest fel se aduce o limitare suplimentară, faţă de cele prevăzute de directivă, 

exerciţiului dreptului de comunicare publică, se interpune artificial organismul de 

gestiune colectivă între autorii operelor muzicale şi organizatorii de spectacole şi se 

instituie o sarcină suplimentară atât autorilor (constând în plata comisionului impus 

de organismul de gestiune colectivă, chiar şi în situaţia foarte frecventă când aceştia 

îşi interpretează în spectacole propriile opere), cât şi utilizatorilor (care sunt supuşi 

unei plăti duble, în sensul că, deşi cumpără drepturile patrimoniale de la autori, sunt 

obligaţi să le mai plătească o dată prin intermediul organismului de gestiune 

colectivă). Prin urmare, pârâtul a solicitat înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să 

interpreteze Legea nr.8/1996 în conformitate cu Directiva 2001/29. 

14. Faţă de aceste susţineri, intimata UCMR-ADA arată că, în opinia sa, nu există nicio 

neconcordanţă între dreptul intern şi Directiva 2001/29, deoarece în câmpul de 

aplicare al acesteia intră doar actele de comunicare publică a operelor muzicale 

specifice societăţii informaţionale. în ceea ce priveşte dreptul de comunicare directă 

către public, care face obiectul judecăţii, chiar considerentul (18) al directivei lasă 

libertatea Statelor membre de а-l reglementa cum consideră de cuviinţă, iar 

legiuitorul român a optat pentru gestiunea colectivă obligatorie. în plus, actele de 

comunicare publică pentru care a solicitat plata remuneraţiilor sunt anterioare 

aderării României la Uniunea Europeană, iar o eventuală sesizare a Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene ar fi privită ca inadmisibilă. 

15. în acest context, având în vedere că Legea nr.8/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare, transpune în dreptul intern prevederile Directivei 2001/29, precum şi că o 

parte din actele de comunicare către public a operelor muzicale au fost efectuate în 

perioada ianuarie-septembrie 2007, ulterior aderării României la Uniunea 
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Europeană, instanţa de trimitere consideră necesar - pentru a da eficienţă 

supremaţiei dreptului comunitar - să cunoască interpretarea Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene cu privire la Directiva 2001/29. 

16. Potrivit instanţei de trimitere, trebuie clarificat, în primul rând, dacă actele pentru 

care reclamanta solicită plata remuneraţiei (efectuate în cadrul unor spectacole de 

circ şi de cabaret, în faţa unui public prezent în locul în care s-а făcut comunicarea) 

reprezintă acte de comunicare publică a operelor care intră în câmpul de aplicare al 

Directivei 2001/29. 

17. In plus, dacă prin „comunicare publică" directiva are în vedere doar actele de 

comunicare către un public care nu este prezent în locul de provenienţă a 

comunicării, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ridică problema semnificaţiei acestei 

delimitări, în special din perspectiva terminologiei utilizate de Convenţia de la 

Berna. 

18. în sfârşit, în ipoteza în care art.3 alin.(l) din Directiva 2001/29 acoperă toate actele 

de comunicare publică a operelor, inclusiv pe cele de comunicare directă către 

publicul prezent la locul comunicării, instanţa de trimitere pune problema dacă 

instituirea prin lege a unei gestiuni colective obligatorii a dreptului de comunicare 

publică a operelor muzicale corespunde scopului protejării drepturilor de autor, dar 

şi intenţiei de a menţine un just echilibru între drepturile autorilor şi cele ale 

utilizatorilor, afirmate prin directivă. 

19. în consecinţă, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât să suspende judecarea 

cauzei şi să adreseze Curţii următoarea întrebare preliminară: 

„Art.3(1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

trebuie interpretat în sensul caprin „ comunicare publică" se înţelege: 

a) doar orice comunicare către public care nu este prezent în locul de 

provenienţă a comunicării sau 

b) deopotrivă şi orice comunicare a unei opere realizată direct, făcută într-un 

loc deschis publicului, prin orice modalitate publică de execuţie ori de 

prezentare directă a operei ? 
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Dacă răspunsul la prima întrebare este a), aceasta înseamnă că actele de 

comunicare directă a operei către public menţionate la b) nu intră în câmpul de 

aplicare al acestei Directive sau înseamnă că nu constituie comunicare publică 

a operei, ci reprezintă acte de interpretare/execuţie publică a operei în înţelesul 

art. 11.1 (i) al Convenţiei de la Berna? 

Dacă răspunsul la prima întrebare este b), permite art. 3(1) al Directivei 

reglementarea prin lege, de către statele membre, a unei gestiuni colective 

obligatorii a dreptului de comunicare publică a operelor muzicale, indiferent de 

modalitatea de comunicare, chiar dacă acest drept este posibil de gestionat 

individual şi chiar este gestionat astfel de către autori, fără a prevedea opţiunea 

pentru autori de a îşi exclude operele de la gestiunea colectivă? " 

III. ANALIZA JURIDICA 

1. Partea I a întrebării preliminare: 

Interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29 

20. In ceea ce priveşte prima parte a întrebării instanţei de trimitere, referitoare la 

interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29, din analiza 

dispoziţiilor sale, coroborate cu cele ale considerentului (23), rezultă cu claritate că 

dreptul autorilor asupra actelor de comunicare publică a operelor lor, astfel cum a 

fost armonizat prin Directiva 2001/29, acoperă exclusiv comunicarea către un public 

care nu este prezent în locul de provenienţă a comunicării. 

21. Astfel, art. 3 alin.(l) din directivă se referă la comunicarea publică a operelor „prin 

cablu sau fără cablu, inclusiv punerea la dispoziţia publicului a operelor lor, astfel 

încât oricine să poată avea acces la acestea din orice loc şi în orice moment" 

(subl.ns.), ceea ce implică o comunicare „la distanţă". Principalele modalităţi ale 

„comunicării la distanţă" sunt radiodifuzarea şi retransmiterea unei opere, prin orice 

mijloace tehnice cu sau fără fir (de exemplu, prin satelit sau prin reţele de cablu 

TV), precum şi transmiterea on-line, prin internet. Toate aceste tipuri de comunicare 

a operelor se caracterizează prin faptul că diferite mijloace tehnice sunt utilizate 

pentru a acoperi „distanţa" dintre locul de provenienţă a comunicării (de exemplu, 
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locul unde este executată şi de unde este difuzată o operă muzicală) şi locul unde 

este prezent publicul (de exemplu, la domiciliul fiecăruia, unde este instalat aparatul 

de recepţie - televizor, radio sau calculator). 

22. Această interpretare este confirmată în mod explicit în considerentul (23) al 

directivei, potrivit căruia dreptul de autor asupra actelor de comunicare publică 

Jrebuie înţeles în sens larg ca acoperind orice comunicare către public care nu 

este prezent în locul de provenienţă a comunicării. " (subl.ns.) Acelaşi considerent 

clarifică, în continuare, că „Acest drept include orice transmisie sau retransmisie, 

de orice natură, a unei opere către public, prin cablu sau fără cablu, inclusiv 

radiodifuziunea. Acest drept nu ar trebui să includă nici un alt act. " (subl.ns.) 

23. Din consideraţiile de mai sus rezultă că Directiva 2001/29 armonizează exclusiv 

dreptul de comunicare publică a operelor „la distanţă". Prin urmare, prezentarea 

directă a unei opere, realizată într-un loc deschis publicului, prin orice modalitate de 

executare publică (cum ar fi concertul „live") nu este inclusă în domeniul de 

aplicare al directivei. 

24. Intenţia legiuitorului comunitar privind domeniul de aplicare al Directivei 2001/29 

se desprinde cu claritate şi din evoluţia textului acesteia pe parcursul procesului 

legislativ. Astfel, propunerea de directivă în versiunea iniţială, adoptată de Comisie 

în 10 decembrie 1997,2 nu conţinea o prevedere echivalentă tezei a doua din 

considerentul (23). Conform avizului favorabil cu amendamente emis de 

Parlamentul European, în primă lectură, în cadrul procedurii de codecizie,3 această 

instituţie a propus introducerea, în considerentul (16) al proiectului de directivă4, a 

unei prevederi conform căreia dreptul de a pune la dispoziţia publicului operele 

protejate de dreptul de autor nu acoperă „reprezentările sau executările directe".5 

Acest amendament (nr.13) al Parlamentului European a fost ulterior inclus în 

propunerea revizuită de directivă, adoptată de Comisie în 21 mai 1999.6 

COM( 1997)628 final, JO C 108, 07.04.1998, p. 6. 

JOC 150, 28.05.1999, pp.154, 183. 

Corespunzător actualului considerent (25) al directivei. 

Conform versiunii în limba franceză, „[...] que ce droit ne couvre pas les représentations ou 
exécutions directes;", iar potrivit celei în limba engleză, „[...] whereas this right does not cover direct 
representation or performance;". 

COM( 1999)250 final, JO C 180, 25.06.1999, p. 6. 
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25. In poziţia comună asupra propunerii de directivă, adoptată la 28 septembrie 

2000,7 Consiliul a înlocuit formularea propusă de Parlament („reprezentările sau 

executările directe"), şi ulterior acceptată de Comisie, cu prevederile actuale ale 

considerentului (23) teza a doua, cu următoarea explicaţie: „ Consiliul a considerat, 

totuşi, că în absenţa unei definiţii a acestei noţiuni care să fie acceptată la nivelul 

întregii Comunităţi, aceşti termeni riscă să creeze nesiguranţă juridică. Prin 

urmare, încercând să determine într-un mod clar şi pozitiv actele care sunt 

acoperite de drepturile prevăzute la articolul 3, Consiliul a preferat să suprime 

aceşti termeni şi să clarifice chestiunea în considerentele (23) şi (24). " 

26. Astfel cum rezultă din cele de mai sus, ambii co-legiuitori ai Uniunii au adoptat o 

poziţie similară (pe care şi-au exprimat-o în mod neechivoc) asupra domeniului de 

aplicare al directivei, singurul punct de divergenţă fiind formularea propriu-zisă a 

textului, care să-i asigure claritatea necesară şi aplicarea uniformă la nivel 

comunitar. 

27. Referitor la cauza C-306/05 SGAE? invocată de instanţa de trimitere la punctele 50 

şi urm. din încheierea din 14 mai 2010, precizăm că situaţia de fapt din acea cauză 

este diferită de cea din litigiul de faţă şi, prin urmare, aprecierile Curţii de Justiţie 

din hotărârea din 7 decembrie 2006 în SGAE trebuie interpretate ţinând cont de 

cadrul factual şi legal specific acelui litigiu. 

28. Astfel, în SGAE, Curtea de Justiţie a fost chemată să interpreteze prevederile art.3 

alin.(l) din Directiva 2001/2009, mai exact înţelesul noţiunii de „comunicare 

publică a operelor", cu privire la transmiterea programelor TV, în interiorul unui 

hotel, între punctul central de recepţie al hotelului (antena centrală) şi aparatele de 

recepţie (televizoarele) puse la dispoziţia clienţilor hotelului în fiecare din camerele 

acestora. în această cauză nu s-а pus problema unei reprezentări / executări directe, 

către un public care să fie prezent în locul de provenienţă a comunicării (precum în 

litigiul din faţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), având în vedere că transmiterea 

semnalului TV între antena centrală şi camerele individuale ale hotelului presupune 

în mod firesc existenţa unei „distanţe" care este acoperită de hotelier prin anumite 

mijloace tehnice (în speţă, transmiterea semnalului prin cablu). Problema supusă 

7 JO C 344, 01.12.2000, p. 1. 

8 Cauza C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) împotriva Rafael Hoteles 
&4 [2006] Rea, p. 1-11519. 
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interpretării Curţii în SGAE a fost aşadar dacă transmiterea „la distanţă" a 

semnalului TV în cadrul unui hotel se încadrează în noţiunea de „comunicare 

publică" în sensul art.3 alin.(l) al directivei. 

29. In acest context, Curtea de Justiţie a reţinut că noţiunea de „comunicare publică", ce 

nu este definită în cuprinsul directivei, trebuie interpretată în sens larg, conform 

prevederilor considerentului (23), astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivului 

principal al directivei, constând în stabilirea unui nivel ridicat de protecţie a 

autorilor, care să le permită obţinerea unei remuneraţii adecvate pentru utilizarea 

operelor lor, în special cu ocazia comunicării acestora către public. De asemenea, 

potrivit Curţii, dispoziţiile dreptului comunitar trebuie interpretate, în măsura în care 

este posibil, în lumina dreptului internaţional, în special în cazul în care aceste 

dispoziţii vizează tocmai punerea în aplicare a unui acord internaţional încheiat de 

Comunitate. 

30. Având în vedere principiile de mai sus, Curtea a concluzionat că transmiterea 

semnalului TV în interiorul hotelului constituie o comunicare a operei radiodifuzate 

„făcută printr-un alt organism decât cel de origine y\ în sensul articolului llbis 

alin.(l) punctul 2° din Convenţia de la Berna. Astfel, transmisia respectivă se 

realizează către un public diferit de cel vizat de actul de comunicare iniţială a operei, 

cu alte cuvinte către un nou public. 

31. Conform punctelor 42 şi 46 din hotărârea Curţii: 

„42. Clientela unui hotel formează un asemenea nou public. Transmisia operei 

radiodifuzate către această clientelă prin intermediul aparatelor TV nu 

constituie un simplu mijloc tehnic pentru a garanta sau a ameliora recepţia 

difuzării de origine în aria de acoperire. Din contră, hotelul este organismul 

care intervine, în deplină cunoştinţă a consecinţelor comportamentului său, 

pentru a da acces la opera protejată clienţilor săi. într-adevăr, în absenţa 

acestei intervenţii, clienţii săi, chiar fiind amplasaţi în interiorul respectivei arii, 

nu ar putea, în principiu, să se bucure de opera difuzată. 
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46. Dacă simpla furnizare a instalaţiilor fizice, implicând de obicei, în afară 

de hotel, întreprinderi specializate în vânzarea sau închirierea aparatelor TV, 

nu constituie, în sine, o comunicare în înţelesul Directivei 2001/29, instalarea 

acestora, totuşi, poate face tehnic posibil accesul publicului la operele 

radiodifuzate. Prin urmare, dacă, prin intermediul aparatelor TV astfel 

instalate, hotelul distribuie semnalul clienţilor săi cazaţi în camerele de hotel, 

atunci are loc o comunicare către public, indiferent de tehnica de transmitere a 

semnalului utilizată. " 

32. Curtea de Justiţie a confirmat recent aceste concluzii în cauza C-136/09 OSDD,9 

soluţionată prin Ordonanţa Curţii din 18 martie 2010. Situaţia de fapt în OSDD este 

similară cu cea analizată de Curte în SGAE (recepţia programelor TV în camerele de 

hotel), însă, spre deosebire de aceasta din urmă, televizoarele din camerele de hotel 

sunt racordate direct la antena centrală a hotelului, fåra ca hotelierul să realizeze 

retransmiterea semnalului prin cablu către aceste televizoare. în aceste condiţii, 

instanţa de trimitere a solicitat Curţii să clarifice dacă prin simplul fapt de a instala 

televizoare în camerele de hotel şi de a le racorda la antena centrală a hotelului 

respectiv, hotelierul efectuează un act de comunicare publică în sensul art.3 alin.(l) 

din Directiva 2001/29, chiar şi în absenţa oricărei alte acţiuni, medieri sau 

intervenţii din partea acestuia. 

33. Prin ordonanţa din 18 martie 2010, Curtea a confirmat că aceleaşi principii enunţate 

în SGAE sunt aplicabile şi în noua situaţie de fapt descrisă de instanţa de trimitere. 

Astfel, potrivit Curţii, constituie comunicare publică, în sensul directivei, orice 

intervenţie tehnică a hotelierului, indiferent de configuraţia concretă a 

echipamentelor instalate în hotel, care permite în mod deliberat recepţia de către 

clienţi a semnalului TV în camerele acestora şi, în consecinţă, accesul acestora la 

operele radiodifuzate. 

34. In lumina celor de mai sus, se poate observa că, spre deosebire de situaţia de fapt 

analizată de Curtea de Justiţie în SGAE şi OSDD, executarea unei opere muzicale în 

cadrul unui spectacol de circ şi cabaret nu presupune o comunicare (transmitere) la 

distanţă, prin diferite mijloace tehnice, a operei protejate, ci, dimpotrivă, o 

reprezentare / executare publică a operei (către un public prezent în locul de 

9 Cauza C-136/09 Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon 
Ergon (OSDD) împotriva Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireai [2010] 
Rec, p. 1-00000. 
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provenienţă a comunicării). Prin urmare, principiile dezvoltate de Curte până în 

prezent privind interpretarea art.3 alin.(l) din directivă nu pot fi transpuse în litigiul 

de faţă. 

35. ín concluzie, Comisia consideră că răspunsul Curţii la prima parte a întrebării 

preliminare ar trebui să fie următorul: 

„Articolul 3 (1) din Directiva 2001/29 trebuie interpretat în sensul că prin 

„comunicare publică" se înţelege exclusiv comunicarea către un public care 

nu esteprezent în locul de provenienţă a comunicării " 

2. Partea a H-a a întrebării preliminare: 
Dreptul internaţional - Convenţia de la Berna si Tratatui OMPI privind 
drepturile de autor 

36. In a doua parte a întrebării sale preliminare, instanţa de trimitere solicită Curţii 

anumite clarificări suplimentare privind noţiunea de „comunicare publică a operei" 

şi, respectiv, interpretarea art.3 alin.(l) din directivă, în funcţie de răspunsul Curţii 

la prima parte a întrebării: a) sau b). Având în vedere că, în opinia Comisiei, 

răspunsul la prima parte a întrebării este a), următoarele observaţii vor privi 

problema ridicată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la prevederile 

relevante ale Convenţiei de la Berna. 

37. Astfel cum subliniază şi instanţa de trimitere la punctul 60 din încheiere, Convenţia 

de la Berna distinge, în art. 11 alin.(l) punctele Io şi 2°, între „reprezentarea şi 

executarea publică a operelor" şi „transmiterea publică a reprezentării şi a executării 

operelor".10 Diferenţa dintre cele două noţiuni constă în faptul că „reprezentarea şi 

executarea publică" au loc atunci când publicul se reuneşte într-un anumit loc şi la o 

anumită oră (predeterminate), pentru a asista împreună la respectiva 

reprezentare/executare publică (cum ar fi executarea „live"), în timp ce 

comunicarea/transmiterea publică presupune transmiterea unei reprezentări sau 

executări publice într-un alt loc decât cel de provenienţă a comunicării. 

10 O distincţie similară se regăseşte şi la Art. 11 terţ alin.(l) punctele Io şi 2°, cu privire la recitarea în 
public a operelor. 
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38. Prin urmare, Comisia consideră că executarea unor opere muzicale în cadrul unor 

spectacole de circ şi cabaret, în faţa unui public prezent la locul spectacolului, 

constituie „executare publică a operelor" în sensul art. 11 alin.(l) punctul Io din 

Convenţia de la Berna, iar nu comunicare / transmitere publică a acestora. 

39. Referitor la diferenţa dintre domeniul de aplicare al Convenţiei de la Berna şi, 

respectiv, al Directivei 2001/29, şi având în vedere jurisprudenţa constantă a Curţii 

potrivit căreia dispoziţiile dreptului comunitar trebuie interpretate în lumina 

prevederilor de drept internaţional pe care le pun în aplicare, este important de 

menţionat faptul că Directiva 2001/29 a fost adoptată în vederea aplicării, la nivelul 

Uniunii Europene, a obligaţiilor internaţionale rezultate din cele două Tratate 

adoptate în 1996 sub auspiciile OMPI, respectiv Tratatul OMPI privind drepturile de 

autor (denumit în continuare „ TDA ") şi Tratatul OMPI privind interpretările sau 

execuţiile şi fonogramele. în special, art.3 alin.(l) din directivă privind dreptul de 

comunicare publică a operelor preia formularea utilizată la art. 8 („Dreptul de 

comunicare către public") din TDA. 

40. Or, TDA nu are un domeniu de aplicare la fel de extins ca cel al Convenţiei de la 

Berna, reprezentând „un acord special" în sensul art.20 din Convenţie, ce are ca 

obiectiv actualizarea şi extinderea protecţiei internaţionale a drepturilor de autor şi a 

drepturilor conexe, în special în ceea ce priveşte aşa-zisa „agendă digitală". 

Articolul 1 al TDA prevede în mod explicit că nicio dispoziţie a acestui tratat nu 

permite derogări de la obligaţiile stabilite prin Convenţia de la Berna şi că părţile 

contractante trebuie să se conformeze articolelor 1-21 şi anexei la Convenţie. 

41. în acest context, prin intermediul articolului 8, TDA extinde domeniul de aplicare al 

„dreptului de comunicare către public", astfel cum era reglementat iniţial prin 

Convenţia de la Berna, la toate categoriile de opere şi clarifică faptul că acest drept 

include de asemenea transmiterea în sisteme interactive, descrise într-un mod neutru 

din punct de vedere tehnologic, pentru a se acoperi orice tip de transmitere digitală a 

operelor prin internet sau prin alte reţele similare. 

42. De altfel, raportul dintre art. 8 TDA şi prevederile relevante din Convenţia de la 

Berna este evidenţiat chiar în cuprinsul textului, prin formularea „Fără a aduce 

atingere dispoziţiilor art 111)2°), Ubis. 1)1°) şi 2°), Iltert 1)2°), 14.1)2°) şi Ubis 

din Convenţia de la Berna [...]". Prin urmare, se observă că actele de reprezentare 

şi executare publică a operelor, în sensul art. 11.1)1°) din Convenţia de la Berna, nu 



18 

intră în domeniul de aplicare al art. 8 TDA11 şi, pe cale de consecinţă, nici în cel 

al art.3 alin.(l) din Directiva 2001/29. 

43. în concluzie, Comisia consideră că răspunsul Curţii la a doua parte a întrebării 

preliminare ar trebui să fie următorul: 

„Reprezentarea şi executarea unor opere muzicale în cadrul unor spectacole 

de circ şi cabaret, în faţa unui public prezent la locul spectacolului, nu intră 

în domeniul de aplicare al Directivei 2001/29. " 

11 O concluzie similară se poate desprinde şi în ceea ce priveşte, de exemplu, actele de comunicare 
publică prin difuzor sau de recitare în public a operelor, în sensul art. 11 bis. 1)3°) şi 11 terţ. 1)1°) din 
Convenţia de la Berna. 
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IV. CONCLUZII 

44. în lumina celor de mai sus, Comisia propune Curţii să răspundă la părţile I şi, 

respectiv, a Ii-a ale întrebării preliminare după cum urmează: 

„Articolul 3 (1) din Directiva 2001/29 trebuie interpretat în sensul că prin 

„comunicare publică" se înţelege exclusiv comunicarea către un public 

care nu este prezent în locul de provenienţă a comunicării. 

Reprezentarea şi executarea unor opere muzicale în cadrul unor spectacole 

de circ şi cabaret, în faţa unui public prezent la locul spectacolului, nu 

intră în domeniul de aplicare al Directivei 2001/29." 

45. Având în vedere răspunsul la partea I a întrebării preliminare, Comisia consideră că 

nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare (alternativă) din cuprinsul părţii a 

Ii-a. 

Julie SAMNADDA Ion Victor ROGALSKI 

Agenţi ai Comisiei 




