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ART. 33
(1) Sunt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei
remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunostinta
publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina
exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii
drepturilor de utilizare:
a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau
administrative ori pentru scopuri de siguranta publica;
b)utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu sau
critica ori cu titlu de exemplificare, in masura in care folosirea lor justifica
intinderea citatului;
c)utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii, in
emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale,
destinate exclusiv invatamantului, precum si reproducerea pentru invatamant, in
cadrul institutiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau
de scurte extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit;
d)reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, in
cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor
publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop lucrativ;
reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea
acestuia, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului
unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective;
e)reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de
institutiile de invatamant sau de muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate
in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;
f)reproducerea, cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu
opera, distribuirea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de
arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent in
locuri publice, in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal
al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari si daca este utilizata in
scopuri comerciale;
g)reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de
invatamant, exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau
executarea, cat si accesul publicului sa fie fara plata;
h)utilizarea operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale
organizate de o autoritate publica;
i)utilizarea, in scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate in cadrul
expozitiilor cu acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitatiilor publice de

opere de arta, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzand orice utilizare
comerciala.
(2)In conditiile prevazute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea,
radiodifuzarea sau comunicarea catre public, fara un avantaj direct sau indirect,
comercial sau economic:
a)de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate,
in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru
care o astfel de utilizare este, in mod expres, rezervata;
b)de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor
opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste
utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea;
c)de scurte fragmente ale operelor, in cadrul informatiilor privind evenimentele
de actualitate, dar numai in masura justificata de scopul informarii;
d)de opere, in cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau
pentru cercetare stiintifica;
e)de opere, in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de
acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv.
(3)Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile prevazute la alin.
(1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si
constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop
unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un
intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu
au o semnificatie economica de sine statatoare.
(4)In toate cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) si la alin. (2) trebuie
sa se mentioneze sursa si numele autorului, cu exceptia cazului in care acest
lucru se dovedeste a fi imposibil; in cazul operelor de arta plastica, fotografica
sau de arhitectura trebuie sa se mentioneze si locul unde se gaseste originalul.

