Patronii ramniceni nu respecta
dreptul de protectie intelectuala

Zilele trecute, jandarmii vâlceni în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și
Muzicologilor din România – Asociația Drepturilor de Autor (U.C.M.R.-A.D.A), au
organizat o acțiune pe raza municipiului Rm. Vâlcea ce a avut ca scop depistarea celor
ce nu respectă dreptul de protecție intelectuală. Timp de mai bine de trei ore,
jandarmii au colindat prin barurile și restaurantele din oraș pentru a vedea dacă
patronii râmniceni au licențe emise de U.C.M.R.-A.D.A necesare pentru utilizarea
muzicii în scop ambiental. Astfel, la sediul SC. DIX SRL din Rm. Vâlcea au fost
găsite, în stare de funcționare, un televizor și o combină muzicală. Angajații
societății au fost rugați să prezinte licența ce atestă dreptul de utilizare a muzicii
în scop ambiental. Aceștia nu aveau cunoștințe de acest act. Contactat telefonic,
patronul s-a prezentat la sediul societății. El a declarat că nu știa că pentru
această practică este nevoie de o licență. Ulterior patronul a fost pus să formuleze o
cerere și să achite o sumă de 108 RON, iar reprezentanții U.C.M.R.-A.D.A. Vâlcea au
eliberat pe loc licența respectivă. Mai mult, la barul Crizantema SRL, echipele de
control au găsit un CD player cu două boxe, în stare de funcționare. Administratorul a
motivat lipsa licenței necesare prin faptul că a omis să achite taxa pentru anul
2006.

După achitarea sumei aferente, reprezentantul județean al

U.C.M.R.-A.D.A a

eliberat autorizația prevăzută de lege. De asemenea, jandarmii și reprezentanții
U.C.M.R.-A.D.A Vâlcea au descoperit și la sediul AF. Dumintru C., unitate ce are ca

profil activitatea „bar”, unde au găsit un televizor color. Echipa de control a
solicitat administratorului localului, să prezinte licența emisă de U.C.M.R.-A.D.A,
necesară pentru utilizarea muzicii în scop ambiental. Dumitru C. a declarat că nu
deține această autorizație și astfel, După achitarea sumei aferente anului 2006,
reprezentantul județean al

U.C.M.R.-A.D.A a eliberat autorizația prevăzută de lege.

Ultimul control a vizat restaurantul firmei SC IONUț SRL. Acolo, jandarmii au găsit în
stare de funcționare un televizor și o combină muzicală. Scenariul s-a repetat, că ci
administratorul societății a declarat că nu deține o astfel de autorizație. Așadar,
După achitarea sumei aferente semestrului II al anului 2006, reprezentantul județean
al

U.C.M.R.-A.D.A a eliberat autorizația prevăzută de lege.

În toate cazurile prezentate anterior, jandarmii au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi
penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „comunicare publică a operelor sau produselor purtătoare de
drepturi conexe, fără autorizarea autorului sau consimțământului titularului drepturilor recunoscute de lege”,
prevăzută la art. 140, lit. c, din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturi conexe completată prin
Ordonanța nr. 123/2005, ce au fost înaintate spre soluționare Parchetului de pe lângă Tribunalul Județean
Vâlcea.
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