
 

 

TABEL DE CONCORDANȚĂ 

la proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe 

1 Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse 

DIRECTIVA (UE) 2017/1564 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor 

opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire 

a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea 

informațională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 din 20 august 2017. 

2 Titlul proiectului de act normativ naţional 
Proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe 

3 Gradul general de compatibilitate 
Compatibil 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ național Gradul de 

compatibilitate 

Diferențele Observațiile Autoritatea/ 

persoana 

responsabilă 

4 5 6 7 8 9 

Art. 1 Obiectul și domeniul de aplicare Articolul 58     

Prezenta directivă urmărește armonizarea mai 

aprofundată a dreptului Uniunii aplicabil 

dreptului de autor și drepturilor conexe în cadrul 

pieței interne, prin instituirea de norme privind 

utilizarea anumitor opere și a altor obiecte ale 

protecției fără autorizarea titularilor de drepturi, 

în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu 

deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate. 

(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului 

sau al titularilor de drepturi și fără plata vreunei 

remunerații, reproducerea, distribuirea, 

comunicarea publică, punerea la dispoziția 

publicului, radiodifuzarea, închirierea și 

împrumutul unei opere, în beneficiul persoanelor 

nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 

dificultăți de citire a materialelor imprimate şi 

fiind de natură necomercială… 
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Art. 2 Definiții Art. 3     

1. „operă sau alt obiect al protecției” înseamnă 

o operă care se prezintă sub formă de carte, 

publicație periodică, ziar, revistă sau alte tipuri 

de scrieri, notații, inclusiv partituri, precum și 

ilustrațiile aferente acestora, pe orice tip de 

suport, inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile 

audio, și în format digital, care este protejată 

prin drept de autor sau drepturi conexe și care 

este publicată sau pusă sub o altă formă la 

dispoziția publicului în mod legal; 

operă sau alt obiect al protecției – o operă care se 

prezintă sub formă de carte, publicație periodică, 

ziar, revistă sau alte tipuri de scrieri, notații, 

inclusiv partituri, precum și ilustrațiile aferente 

acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format 

audio, cum ar fi cărțile audio, și în format digital, 

care este protejată prin drept de autor sau drepturi 

conexe și care este publicată sau pusă sub o altă 

formă la dispoziția publicului în mod legal, în 

sensul art. 58-59; 
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2. „persoană beneficiară” înseamnă, 

indiferent de orice alte dizabilități, o persoană 

care: 

(a) este nevăzătoare; 

(b) are deficiențe de vedere ce nu pot fi 

corectate pentru a obține o funcție vizuală 

echivalentă în esență cu cea a unei persoane fără 

astfel de deficiențe și care, drept urmare, nu 

poate citi opere tipărite în aceeași măsură, în 

esență, ca o persoană care nu este afectată de o 

astfel de deficiență; 

(c) are un handicap de percepție sau 

dificultăți de citire și, în consecință, nu poate să 

citească opere imprimate în aceeași măsură, în 

esență, ca o persoană care nu suferă de un astfel 

de handicap; sau 

(d) suferă de un handicap fizic ce o împiedică să 

țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își 

concentreze privirea ori să își miște ochii într-o 

măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit 

pentru citire; 

persoană beneficiară – în sensul art. 58-

59, o persoană care, indiferent de alte 

dizabilități: 

a) este nevăzătoare; 

b) are deficiențe de vedere ce nu pot fi 

corectate pentru a obține o funcție vizuală 

echivalentă în esență cu cea a unei persoane fără 

astfel de deficiențe și care, drept urmare, nu poate 

citi opere tipărite în aceeași măsură, în esență, ca 

o persoană care nu este afectată de o astfel de 

deficiență; are un handicap de percepție sau 

dificultăți de citire și, în consecință, nu poate să 

citească opere imprimate în aceeași măsură, în 

esență, ca o persoană care nu suferă de un astfel de 

handicap; 

c) suferă de un handicap fizic ce o împiedică să 

țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își 

concentreze privirea ori să își miște ochii într-o 

măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit 

pentru citire; 
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3. „exemplar în format accesibil” înseamnă un 

exemplar al unei opere sau al unui alt obiect al 

protecției care este realizat într-un mod sau o 

formă alternativă și care îi permite persoanei 

beneficiare să aibă acces la opere sau alte 

obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții 

la fel de viabile și confortabile ca cele de care 

se bucură o persoană care nu suferă de niciuna 

dintre deficiențele sau de niciunul dintre 

handicapurile menționate la punctul 2; 

exemplar în format accesibil – un exemplar 

al unei opere sau al unui alt obiect al protecției 

care este realizat într-un mod sau o formă 

alternativă și care îi permite persoanei beneficiare 

să aibă acces la opere sau alte obiecte ale 

protecției, inclusiv acces în condiții la fel de 

viabile și confortabile ca cele de care se bucură o 

persoană care nu suferă de niciuna dintre 

deficiențele sau de niciunul dintre handicapurile 

menționate la noțiunea ”persoană beneficiară”, în 

sensul art. 58-59; 
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4. „entitate autorizată” înseamnă o entitate care 

este autorizată sau recunoscută de un stat 

membru   în   vederea   furnizării,   fără   scop 

lucrativ, către persoane beneficiare, de servicii 

de    educație,    formare    pedagogică,    citire 

entitate autorizată – o organizație necomercială 

care este autorizată sau recunoscută de stat în 

vederea furnizării către persoane beneficiare, de 

servicii de educație, formare pedagogică, citire 

adaptativă sau acces la informații.  
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adaptativă sau acces la informații. Aceasta 

include, de asemenea, o instituție publică sau o 

organizație fără scop lucrativ care oferă aceleași 

servicii persoanelor beneficiare ca una dintre 

activitățile sale de bază sau dintre obligațiile 

sale instituționale, sau ca parte a misiunilor sale 

de interes public. 

Aceasta include, de asemenea, o instituție 

publică sau o organizație fără scop lucrativ care 

oferă aceleași servicii persoanelor beneficiare ca 

una dintre activitățile sale de bază sau dintre 

obligațiile sale instituționale, sau ca parte a 

misiunilor sale de interes public, în sensul art. 

58-59; 

    

Art. 3 Utilizări permise      

(1) Statele membre prevăd o excepție în 

temeiul căreia nu este necesară autorizarea 

titularului oricărui drept de autor sau al oricărui 

drept conex asupra operei sau a unui alt obiect 

al protecției în temeiul articolelor 5 și 7 din 

Directiva 96/9/CE, al articolelor 2, 3 și 4 din 

Directiva 2001/29/CE, al articolului 1 alineatul 

(1), al articolului 8 alineatele (2) și (3) și al 

articolului 9 din Directiva 2006/115/CE și al 

articolului 4 din Directiva 2009/24/CE pentru 

niciun act necesar pentru: 

(a) realizarea, de către o persoană 

beneficiară sau o persoană care acționează în 

numele acesteia, a unui exemplar în format 

accesibil al unei opere sau al unui alt obiect al 

protecției, la care persoana beneficiară are acces 

în mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei 

beneficiare; și 

(b) realizarea, de către o entitate autorizată, a 

unui exemplar în format accesibil al unei opere 

sau al unui alt obiect al protecției la care 

persoana beneficiară are acces în mod legal sau 

comunicarea, punerea la dispoziție, distribuția 

sau împrumutul, fără scop lucrativ, al unui 

exemplar în format accesibil către o persoană 

beneficiară sau o altă entitate autorizată în 

scopul utilizării exclusive de către o persoană 

beneficiară. 

Art. 58 

(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului 

sau al titularilor de drepturi și fără plata vreunei 

remunerații, reproducerea, distribuirea, 

comunicarea publică, punerea la dispoziția 

publicului, radiodifuzarea, închirierea și 

împrumutul unei opere, în beneficiul persoanelor 

nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 

dificultăți de citire a materialelor imprimate şi 

fiind de natură necomercială, în scopul: 

a) realizării, de către o persoană 

beneficiară sau o persoană care acționează în 

numele acesteia, a unui exemplar în format 

accesibil al unei opere sau al unui alt obiect 

protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, 

la care persoana beneficiară are acces în mod 

legal, pentru uzul exclusiv al persoanei 

beneficiare; 

b) realizării, de către o entitate autorizată,  

a   unui exemplar în format accesibil al unei opere 

sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor 

sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară 

are acces în mod legal sau comunicarea publică, 

punerea la dispoziția publicului, distribuirea sau 

împrumutul, fără scop lucrativ, al unui exemplar 

în format accesibil către o persoană beneficiară 

sau o altă entitate autorizată în scopul utilizării 

exclusive de către o persoană beneficiară. 
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 (2) În scopul realizării unui exemplar în 

format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect 

protejat, se aplică limitarea dreptului de 

reproducere și pentru: 

a) orice act care este necesar pentru a 

modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un 

alt obiect al protecției într-un mod care să permită 

realizarea unui exemplar într-un format accesibil 

care să le faciliteze persoanelor beneficiare 

accesul la respectiva operă sau la respectivul 

obiect al protecției; 

b) furnizarea mijloacelor necesare pentru 

a parcurge informațiile într-un exemplar în format 

accesibil; 

c) modificările care ar putea fi necesare 

atunci când formatul unei opere sau al unui alt 

obiect al protecției este deja accesibil pentru 

anumite persoane beneficiare, în timp ce ar putea 

să nu fie accesibil pentru alte persoane beneficiare, 

din cauza diferitelor deficiențe sau dizabilități sau 

a diferitelor grade ale respectivelor deficiențe sau 

dizabilități. 

 
Art. 51 

(1) Utilizatorul legitim al bazei de date, care este 

pusă la dispoziţia publicului în orice mod, poate 

fără consimțământul producătorului bazei de date 

să extragă şi să reutilizeze o parte substanţială din 

conţinutul acesteia în următoarele cazuri: 

d) la extragerea sau reutilizarea în 

conformitate cu prevederile art. 58. 

 
Art. 49 

(2) Prevederile art. 48 alin. (1) nu se aplică în caz 

de: 
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 d) alte excepții de la dreptul de autor prevăzute de 

prezenta lege, inclusiv în cazul prevăzut de art. 58, 

fără a aduce atingere prevederilor de la lit. a)-c). 

 
Art. 60 

(3) Fără a prejudicia protecţia juridică prevăzută la 

alin. (1) din prezentul articol, în lipsa măsurilor 

voluntare întreprinse de către titularii de drepturi, 

inclusiv a acordurilor dintre titularii de drepturi şi 

alte părţi implicate, titularii de drepturi au 

obligația de a pune la dispoziția beneficiarilor 

excepţiilor şi limitărilor specificate la art. 56 alin. 

(2) lit. a) și b), art. 57 alin. (1) lit. a)-b) și lit. e) și 

art. 58 mijloacele necesare pentru a beneficia de 

excepțiile și limitările menționate, în măsura 

necesară pentru a beneficia de excepția sau 

limitarea în cauză în cazurile în care beneficiarul 

are acces legal la opera sau obiectul protejat în 

cauză. 

    

(2) Statele membre se asigură că fiecare 

exemplar în format accesibil respectă 

integritatea operei sau a altui obiect al 

protecției, ținând seama în mod corespunzător 

de modificările necesare pentru ca opera sau alt 

obiect al protecției să devină accesibile în 

formatul alternativ 

Art. 58 

(3) Fiecare exemplar în format accesibil, realizat 

conform alin. (1), trebuie să respecte integritatea 

operei sau a altui obiect al protecției, ținând seama 

în mod corespunzător de modificările necesare 

pentru ca opera sau alt obiect al protecției să 

devină accesibile în formatul alternativ. 
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(3) Excepția prevăzută la alineatul (1) se aplică 

numai în anumite cazuri speciale care nu intră 

în conflict cu exploatarea normală a operei sau 

a altui obiect al protecției și nu produc prejudicii 

nejustificate intereselor legitime ale titularului 

de drepturi. 

Art. 54 

Excepţiile şi limitările exercitării dreptului de 

autor și drepturilor conexe prevăzute de prezentul 

capitol se aplică numai în anumite cazuri speciale, 

care nu contravin utilizării normale a operelor sau 

a altor obiecte protejate şi dacă nu prejudiciază în 

mod nejustificat interesele legitime ale titularilor 

de drepturi. 
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(4) Excepției prevăzute la alineatul (1) al 

prezentului articol i se aplică articolul 6 

alineatul (4)  primul, al treilea și al cincilea 

paragraf din Directiva 2001/29/CE. 

Art. 60 

(3) Fără a prejudicia protecţia juridică prevăzută la 

alin. (1) din prezentul articol, în lipsa măsurilor 

voluntare întreprinse de către titularii de drepturi, 
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 inclusiv a acordurilor dintre titularii de drepturi şi 

alte părţi implicate, titularii de drepturi au 

obligația de a pune la dispoziția beneficiarilor 

excepţiilor şi limitărilor specificate la art. 56 alin. 

(2) lit. a)- și b), art. 57 alin. (1) lit. a)-b) și lit. e) și 

art. 58 mijloacele necesare pentru a beneficia de 

excepțiile și limitările menționate, în măsura 

necesară pentru a beneficia de excepția sau 

limitarea în cauză în cazurile în care beneficiarul 

are acces legal la opera sau obiectul protejat în 
cauză. 

    

(5) Statele  membre  se  asigură  că  excepția 

prevăzută la alineatul (1) nu poate fi înlocuită 

prin contract. 

Art. 58 

(4) Excepția prevăzută la alin. (1) nu poate fi 

limitată sau înlăturată prin contract. 
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(6) Statele membre pot prevedea ca utilizările 

permise în temeiul prezentei directive, 

întreprinse de entități autorizate stabilite pe 

teritoriul lor, să fie supuse unor sisteme de 

compensare, în limitele prevăzute de prezenta 

directivă. 

Art. 59 

(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului 

sau al titularilor de drepturi și fără plata vreunei 

remunerații, reproducerea, distribuirea, 

comunicarea publică, punerea la dispoziția 

publicului, radiodifuzarea, închirierea și 

împrumutul unei opere, în beneficiul persoanelor 

nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 

dificultăți de citire a materialelor imprimate şi 

fiind de natură necomercială, în scopul: 
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Art.4 Exemplare în format accesibil pe piața 

internă 

Art. 4     

Statele membre se asigură că entitățile 

autorizate stabilite pe teritoriul lor pot îndeplini 

actele menționate la articolul 3 alineatul (1) 

litera (b) pentru persoane beneficiare sau alte 

entități autorizate stabilite în orice stat membru. 

De asemenea, statele membre se asigură că 

persoanele beneficiare sau entitățile autorizate 

stabilite pe teritoriul lor pot obține un exemplar 

în format accesibil de la o entitate autorizată 

(1) Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (în continuare – AGEPI): 

o) ține evidența entităților autorizate să desfășoare 

activitățile prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b); 
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stabilită în orice stat membru sau pot avea acces 

la exemplarul respectiv. 

     

Art.5 Obligațiile entităților autorizate Art. 59     

(1) Statele membre prevăd că o entitate 

autorizată stabilită pe teritoriul lor, care 

efectuează acțiunile menționate la articolul 4, 

își stabilește și respectă propriile practici pentru 

a se asigura că: 

(a) distribuie, comunică și pune la 

dispoziție exemplare în format accesibil numai 

către persoanele beneficiare sau alte entități 

autorizate; 

(b) adoptă măsurile corespunzătoare 

pentru a descuraja reproducerea, distribuția, 

comunicarea către public sau punerea la 

dispoziția publicului în mod neautorizat a 

exemplarelor în format accesibil; 

(c) dă dovadă de grija cuvenită atunci 

când tratează operele sau alte obiecte ale 

protecției, precum și exemplarele în format 

accesibil ale acestora și ține evidența acestor 

operațiuni; și 

(d) publică și actualizează, pe site-ul 

său internet dacă este cazul sau prin intermediul 

altor canale online sau offline, informații cu 

privire la modul în care își respectă obligațiile 

prevăzute la literele (a)-(c). 

 

Statele membre garantează că practicile 

menționate la primul paragraf sunt stabilite și 

urmate cu respectarea deplină a normelor 

aplicabile prelucrării datelor cu caracter 

personal ale persoanelor beneficiare menționate 

la articolul 7. 

(1) Entitatea autorizată, menționată la art. 

58 alin. (1) lit. b), are următoarele obligații: 

a) să distribuie, să comunice și să pună la 

dispoziție exemplare în format accesibil numai 

către persoanele beneficiare sau alte entități 

autorizate; 

b) să adopte măsurile corespunzătoare 

pentru a descuraja reproducerea, distribuirea, 

comunicarea către public sau punerea la dispoziția 

publicului în mod neautorizat a exemplarelor în 

format accesibil; 

c) să dea dovadă de grija cuvenită atunci 

când tratează operele sau alte obiecte ale 

protecției, precum și exemplarele în format 

accesibil ale acestora și ține evidența acestor 

operațiuni; 

d) să publice și să actualizeze, pe pagina 

sa de internet sau prin intermediul altor canale 

online sau offline, informații cu privire la modul 

în care își respectă obligațiile prevăzute la lit. (a)- 

(c); 

e) să respecte dispozițiile legale cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

persoanelor beneficiare. 

 

Art. 1 

(3) Dispozițiile prezentei legi se completează cu 

dispozițiile legislației în vigoare, care se aplică 

numai dacă nu contravin principiilor prezentei 

legi. 
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(2) Statele membre garantează că o 

entitate autorizată stabilită pe teritoriul lor, care 

efectuează acțiunile menționate la articolul 4, 

pune la dispoziția persoanelor beneficiare, altor 

Art. 59 

(2) Entitatea autorizată trebuie să pună la 

dispoziția persoanelor beneficiare, altor entități 
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entități autorizate sau titularilor de drepturi, 

într-o formă accesibilă, la cerere, următoarele 

informații: 

(a) lista operelor sau a altor obiecte ale 

protecției pentru care dispune de exemplare în 

format accesibil, precizând formatele 

disponibile; 

(b) numele și datele de contact referitoare la 

entitățile autorizate cu care a efectuat schimburi 

de exemplare în format accesibil în temeiul 

articolului 4. 

autorizate sau titularilor de drepturi, într-o formă 

accesibilă, la cerere, următoarele informații: 

a) lista operelor sau a altor obiecte ale protecției 

pentru care dispune de exemplare în format 

accesibil, precizând formatele disponibile; 

b) numele și datele de contact referitoare la 

entitățile autorizate cu care a efectuat schimburi de 

exemplare în format accesibil. 

    

Art.6 Transparența și schimbul de 

informații 

Art. 4     

(1) Statele membre încurajează entitățile 

autorizate stabilite pe teritoriul lor care 

efectuează acțiunile menționate la articolul 4 

din prezenta directivă și la articolele 3 și 4 din 

Regulamentul (UE) 2017/1563 să le comunice 

în mod voluntar numele lor și detaliile de 

contact. 

(1) Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (în continuare – AGEPI): 

o) ține evidența entităților autorizate să desfășoare 

activitățile prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b); 
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(2) Statele membre furnizează Comisiei 

informațiile primite în temeiul alineatului (1). 

Comisia pune la dispoziția publicului astfel de 

informații online într-un punct central de acces 

la informații și le actualizează regulat. 

 Prevederi

UE 

neaplicabile 

   

Art.7 Protecția datelor cu caracter personal Art. 1     

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată în cadrul prezentei directive se 

realizează în conformitate cu Directivele 

95/46/CE și 2002/58/CE. 

(3) Nicio dispoziție a prezentei legi, 

privitoare în special la programele pentru 

calculator și bazele de date, nu aduce atingere 

dispozițiilor privind brevetele, mărcile 

înregistrate, desenele și modelele industriale, 

modelele de utilitate, topografia circuitelor 

integrate, protecția patrimoniului național, 

practicile restrictive și concurența neloială, 

secretele comerciale, securitatea, 

confidențialitatea, protecția datelor și respectarea 

vieții private, accesul la informațiile cu caracter 

public, dreptul contractual. 
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Art.8 Modificarea Directivei 2001/29/CE Art. 57     
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La articolul 5 alineatul (3) din Directiva 

2001/29/CE, litera (b) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„(b)   utilizări,   în   folosul   persoanelor   cu 

handicap,   având   legătură   directă   cu   acel 

(1) Sunt permise, fără consimțământul 

autorului sau al titularilor de drepturi și fără plata 

vreunei remunerații reproducerea, radiodifuzarea, 

comunicarea publică și punerea la dispoziția 

publicului următoarele acte: 

Compatibil   AGEPI 
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handicap, de natură necomercială, în măsura 

impusă de handicapul specific, fără a aduce 

atingere obligațiilor care le revin statelor 

membre în temeiul Directivei (UE) 2017/1564 

a Parlamentului European și a Consiliului (*); 

b) utilizări, în folosul persoanelor cu 

handicap, având legătură directă cu acel handicap, 

de natură necomercială, în măsura impusă de 

handicapul specific, fără a aduce atingere 

obligațiilor prevăzute la art. 58; 

    

Art. 9 Raport      

Până la 11 octombrie 2020, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European un 

raport privind disponibilitatea pe piața internă, 

în formate accesibile, a operelor și a altor 

obiecte ale protecției, altele decât cele definite 

la articolul 2 punctul 1, pentru persoanele 

beneficiare, precum și a operelor și a altor 

obiecte ale protecției pentru persoanele cu 

handicap, altele decât cele menționate la 

articolul 2 punctul 2. Raportul ține seama de 

evoluțiile tehnologiilor relevante și cuprinde o 

evaluare care să analizeze oportunitatea 

extinderii domeniului de aplicare al prezentei 

directive pentru îmbunătățirea accesului la alte 

tipuri de opere și alte obiecte ale protecției și 

pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu alte 

handicapuri decât cele cărora li se aplică 

prezenta directivă. 

 Prevederi 

UE 

neaplicabile 

   

Art.10 Revizuire      

(1) Până la 11 octombrie 2023, Comisia 

realizează o evaluare a prezentei directive și 

prezintă Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

principalele constatări într-un raport, însoțite, 

după caz, de propuneri de modificare a 

prezentei directive. Evaluarea include o analiză 

a   impactului   sistemelor   de   compensare, 

prevăzute de statele membre în conformitate cu 

articolul 3 alineatul (6), asupra disponibilității 

 Prevederi

UE 

neaplicabile 
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exemplarelor în format accesibil pentru 

persoanele beneficiare și asupra schimbului 

transfrontalier de astfel de exemplare. Raportul 

Comisiei ține seama de opiniile actorilor 

societății civile și ale organizațiilor 

neguvernamentale vizate, inclusiv ale 

organizațiilor care reprezintă persoanele cu 

dizabilități și persoanele în vârstă. 

     

(2) Statele membre transmit Comisiei 

informațiile necesare pentru elaborarea 

raportului menționat la alineatul (1) din 

prezentul articol și pentru elaborarea raportului 

menționat la articolul 9. 

 Norme UE 

neaplicabile 

   

(3) Statul membru care are motive întemeiate să 

considere că punerea în aplicare a prezentei 

directive are un impact negativ semnificativ 

asupra disponibilității operelor sau a altor 

obiecte ale protecției în format accesibil pentru 

persoanele beneficiare poate supune această 

chestiune atenției Comisiei, împreună cu toate 

probele relevante. Comisia ia în considerare 

probele respective când elaborează raportul 

menționat la alineatul (1). 

 Norme UE 

neaplicabile 

   

Art.11 Transpunere      

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a 

actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma 

prezentei directive până la 11 octombrie 2018. 

Statele membre informează de îndată Comisia 

cu privire la aceasta. Atunci când statele 

membre adoptă aceste acte, ele conțin o 

trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite 

de o asemenea trimitere la data publicării lor 

oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea 

de efectuare a acestei trimiteri. 

 Prevederi UE 

neaplicabile 

  AGEPI 
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(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele 

membre textele principalelor dispoziții de drept 

intern pe care le adoptă în domeniul reglementat 

de prezenta directivă. 

 Prevederi 

UE 

neaplicabile 

   

Art.12 Intrarea în vigoare      

Prezenta  directivă   intră   în   vigoare   în   a 

douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

 Prevederi 

UE 

neaplicabile 

   

Art. 13. Destinatari      

Prezenta directivă se adresează statelor 

membre. 

 Prevederi 

UE 

neaplicabile 

   

 


