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Legea postdecembristÄƒ a drepturilor de autor, ce permite pe gratis editurilor doar citarea unor scurte fragmente din 
opera unui autor Ã®n manualele pe care le scot pe piaÅ£Äƒ, a pus pe picior de rÄƒzboi moÅŸtenitorii marilor clasici ÅŸi editurile. 
Åži unii, ÅŸi alÅ£ii Ã®ÅŸi bat obrazul pentru imoralitate ÅŸi lÄƒcomie, dar nici moÅŸtenitorii Ã®ntre ei nu se privesc cu ochi mai buni.

Totul a Început în 1996, când noua lege a drepturilor de autor arÄƒta cÄƒ este permisÄƒ fÄƒrÄƒ a plÄƒti nici un ban, în scop educativ, 
doar citarea unor scurte fragmente din opera respectivului scriitor. Cât de lung înseamnÄƒ scurt e întrebarea care a bÄƒgat 
zâzanie între editori ÅŸi moÅŸtenitori, cÄƒci litera legii nu poate face în nici un caz luminÄƒ.

Directorul general al Editurii Humanitas, Lidia Bodea, o întoarce la rândul ei pe toate pÄƒrÅ£ile: ?Legea dreptului de autor 
8/1996 spune foarte limpede cÄƒ pentru orice text integral (de exemplu, un Psalm ori un Creion de Arghezi, un Sonet de 
Voiculescu) publicat editura este obligatÄƒ sÄƒ încheie un contract de editare cu moÅŸtenitorii respectivului autor, chiar dacÄƒ 
acel text apare ca parte a unui întreg de tipul manual, antologie etc. Dar în Legea 8/1996 existÄƒ un capitol VI care din pÄƒcate 
nu defineÅŸte fÄƒrÄƒ rest regimul citatelor, al fragmentelor de operÄƒ, lÄƒsând astfel loc interpretÄƒrilor subiective, deci posibil 
conflictuale. Ce înseamnÄƒ «sÄƒ nu contravinÄƒ exploatÄƒrii normale a operei?», dar «utilizarea de scurte citate dintr-o operÄƒ?» 
sau «în mÄƒsura în care folosirea lor justificÄƒ întinderea citatului?». Cine hotÄƒrÄƒÅŸte ce e normal, cât de scurt e un scurt citat??, 
se întreabÄƒ Bodea.

SÄƒ ceri sau sÄƒ nu ceri bani pentru texte de pe care sÄƒ înveÅ£e elevii la ÅŸcoalÄƒ devine dintr-o chestiune economicÄƒ ÅŸi juridicÄƒ 
una moralÄƒ. BunÄƒoarÄƒ, legatara testamentarÄƒ a lui Camil Petrescu, Florica Ichim, gÄƒseÅŸte revoltÄƒtoare pretenÅ£iile celor 
care vor bani pentru textele, integrale sau parÅ£iale, incluse în manuale: ?Nu ÅŸtiu ce drept de gÄƒlÄƒgie financiarÄƒ au aceÅŸti 
moÅŸtenitori. Au fÄƒcut ceva pentru rÄƒspândirea, pentru cultivarea numelor acestor scriitori pe care-i moÅŸtenesc??. În ceea ce o 
priveÅŸte, acesta spune cÄƒ nu a cerut ÅŸi nu va cere bani pentru textele incluse în manuale: ?Sunt fericitÄƒ cÄƒ e acolo Camil. 
Vreau sÄƒ citeascÄƒ, sÄƒ ÅŸtie copiii. Fiind editor la rândul meu ÅŸi un intelectual, ÅŸtiu pentru ce trebuie sÄƒ lupt, ÅŸi nu pentru bani?. 
Florica Ichim este mÄƒtuÅŸa celor doi fii ai lui Camil Petrescu, veriÅŸoarÄƒ primarÄƒ cu mama lor, critic de teatru, a înfiinÅ£at 
FundaÅ£ia ?Camil Petrescu? ÅŸi se îngrijeÅŸte de publicarea operelor acestuia. ?BÄƒieÅ£ii lui Camil, care acum trÄƒiesc în SUA, 
sunt încântaÅ£i de cum merge fundaÅ£ia, chiar dacÄƒ nu scot bani din piatrÄƒ seacÄƒ, cum face Mitzura?, comenteazÄƒ Florica 
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Ichim, care n-are vorbe bune pentru fiica lui Arghezi. ?Face niÅŸte lucruri detestabile?, spune ea ÅŸi nu se opreÅŸte aici: ?A 
ajuns sÄƒ cearÄƒ bani ÅŸi pentru textele incluse în manuale.

Este o proastÄƒ PRM-istÄƒ ÅŸi o catastrofÄƒ pentru posteritatea lui Arghezi. A pus monopol pe editarea operelor lui ÅŸi a cedat 
drepturi unei edituri care le-a publicat fÄƒrÄƒ note ÅŸi fÄƒrÄƒ studii critice?, acuzÄƒ Ichim. PÄƒrerea Mitzurei Arghezi nu am putut-o 
auzi pânÄƒ la închiderea ediÅ£iei, întrucât era prea rÄƒcitÄƒ ÅŸi cu febrÄƒ ca sÄƒ poatÄƒ vorbi. Nici cu Andrei Voiculescu, nepotul 
poetului Vasile Voiculescu, moÅŸtenitoarea drepturilor de autor pentru Camil Petrescu nu e mai blândÄƒ: ?Nu ÅŸtiu ce a 
fÄƒcut Andrei Voiculescu pentru memoria bunicului sÄƒu, dar cred cÄƒ e mai important ca elevii sÄƒ ÅŸtie cÄƒ Vasile Voiculescu a 
existat?, subliniazÄƒ Ichim. Andrei Voiculescu, fost jurnalist la Europa LiberÄƒ, e surprins însÄƒ ÅŸi indignat de vocile care-i 
acuzÄƒ pe el ÅŸi pe Mitzura Arghezi de lÄƒcomie: ?Cei care au început sÄƒ urle sunt cei pe care i-am prins piratând la greu. Unii 
au pe Internet un volum întreg pentru care nu au contract de drepturi de autor. Acum s-au speriat pentru cÄƒ eu ÅŸi Mitzura 
am început sÄƒ câÅŸtigÄƒm procese. Pe 6 martie am proces, de exemplu, cu Petru RomoÅŸanu, directorul editurii Compania, care 
a publicat 4 antologii în care a piratat ÅŸi Arghezi ÅŸi Voiculescu, plus alÅ£i 54 de autori fÄƒrÄƒ sÄƒ cearÄƒ dreptul. RomoÅŸanu, chiar 
în timpul urmÄƒririi penale, a continuat sÄƒ le publice. O sÄƒ cer sÄƒ fie confiscate cÄƒrÅ£ile ÅŸi donate la orfelinate ÅŸi în biblioteci 
ÅŸcolare. Nu mÄƒ intereseazÄƒ banii lui, nu vorbim tot timpul despre bani?. Sumele vehiculate de editori i se par pure 
fantasmagorii lui Andrei Voiculescu: ?Noi cerem pentru o poezie între 300 ÅŸi 500 de lei, sumÄƒ pe ediÅ£ie anualÄƒ, în 
condiÅ£iile în care ni se cere acordul înainte de publicare?.

E drept cÄƒ dacÄƒ nu li s-a cerut acordul în prealabil, se considerÄƒ îndreptÄƒÅ£iÅ£i sÄƒ pretindÄƒ mai mult: ?Este exact ce spune 
legiuitorul, ai dreptul sÄƒ ceri de cel puÅ£in trei ori preÅ£ul realizat în perioada în care s-au folosit abuziv de dreptul de 
autor?, explicÄƒ Voiculescu. MoÅŸtenitorul poetului acuzÄƒ însÄƒ practici ale unor editori care au piratat texte, dar refuzÄƒ sÄƒ 
declare tirajul, necesar calculÄƒrii penalizÄƒrilor, situaÅ£ii de care s-a lovit în cazul unor volume publicate integral ÅŸi ilegal. 
Una dintre cele mai stupefiante situaÅ£ii de furt intelectual de care Voiculescu povesteÅŸte cÄƒ s-a lovit s-a întâmplat cu o 
editurÄƒ din Cluj, Odyseea, care a publicat volume integrale din Arghezi, Voiculescu, Blaga, Sadoveanu sau Preda fÄƒrÄƒ sÄƒ 
plÄƒteascÄƒ un leu. MoÅŸtenitorii acestora s-au coalizat, ORDA a declarat cazul penal, dar oficialitÄƒÅ£ile, de doi ani ÅŸi 
jumÄƒtate, n-au miÅŸcat un deget. Comisarul responsabil de acest dosar de la Inspectoratul JudeÅ£ean de PoliÅ£ie din Cluj nu 
a putut fi contactat pentru lÄƒmuriri. Tot Andrei Voiculescu susÅ£ine cÄƒ numele lui ÅŸi al Mitzurei sunt folosite în- tr-un 
conflict dintre editori ÅŸi Ministerul EducaÅ£iei ÅŸi bÄƒnuieÅŸte cÄƒ editurile invocÄƒ pretenÅ£iile exagerate ale moÅŸtenitorilor 
pentru a smulge mai mulÅ£i bani de la minister: ?În momentul de faÅ£Äƒ e un rÄƒzboi între Ministerul EducaÅ£iei ÅŸi edituri, 
numele noastre fiind vehiculate pe post de bile într-un joc absurd de biliard?.

De altfel, Voiculescu e convins cÄƒ manualele sunt o afacere profitabilÄƒ pentru orice editurÄƒ, acesta fiind ÅŸi motivul pentru 
care insistÄƒ sÄƒ i se plÄƒteascÄƒ drepturi pentru orice bucÄƒÅ£icÄƒ de text: ?E cea mai rentabilÄƒ carte de pe piaÅ£a din aceastÄƒ Å£arÄƒ. 
Cartea e plÄƒtitÄƒ din banii contribuabilului român, via Ministerul EducaÅ£iei?. Statutul manualelor nu e însÄƒ atât de clar precum 
lasÄƒ Andrei Voiculescu sÄƒ se înÅ£eleagÄƒ, spune Nicolae Manolescu, la rândul sÄƒu coordonatorul unui manual de limba ÅŸi 
literatura românÄƒ publicat de Editura Sigma: ?Andrei Voiculescu e pe altÄƒ lume când spune cÄƒ ministerul subvenÅ£ioneazÄƒ 
tot. Pentru clasele a XI-a ÅŸi a XII, ministerul nu dÄƒ un sfanÅ£?. Andrei Voiculescu insistÄƒ însÄƒ spunând cÄƒ, dacÄƒ editurile nu ar 
vinde manualele, nu ar scoate deci tiraje suplimentare faÅ£Äƒ de ce cumpÄƒrÄƒ ministerul pentru a acoperi cererea din ÅŸcoli 
ÅŸi licee, ÅŸi el ÅŸi Mitzura Arghezi ar renunÅ£a la pretenÅ£ii bÄƒneÅŸti. Directorul Editurii All, Gabriel Scânteia, a declarat cÄƒ 
Mitzura Arghezi solicitÄƒ în general editorilor sume cuprinse între 500 ÅŸi 1.000 de lei pentru un text, asta dacÄƒ i se cere 
acordul înainte de publicare, iar Andrei Voiculescu, între 2.000 ÅŸi 5.000, în condiÅ£iile în care, continuÄƒ directorul editurii, 
un autor de manuale este plÄƒtit cu pânÄƒ la 2.500 de lei. Directorul a refuzat însÄƒ, oprit de o clauzÄƒ de confidenÅ£ialitate, sÄƒ 
declare suma pe care editura All a plÄƒtit-o pânÄƒ la urmÄƒ pentru textele incluse în manuale.

Când a venit vorba de justeÅ£ea pretenÅ£iilor ridicate de moÅŸtenitori, Scânteie îÅŸi pune cifrele sÄƒ vorbeascÄƒ: ?ScÄƒzând taxele 
de TVA, o editurÄƒ se alege, cu vânzÄƒrile pe un an, dintr-un tiraj de maxim 3.000 de exemplare, cu 24.000 de lei, asta dupÄƒ 
ce au fost plÄƒtiÅ£i distribuitorii, cÄƒrora de regulÄƒ le revin 40% din vânzÄƒri. DacÄƒ ar trebui sÄƒ plÄƒtim drepturi pentru fiecare 
autor inclus, un manual ar trebui sÄƒ coste 1.000 de lei?, a comentat editorul. 20.000 de lei a cerut Andrei Voiculescu 



pentru opt versuri, au declarat reprezentanÅ£ii Editurii Corint, adÄƒugând cÄƒ de regulÄƒ moÅŸtenitorii se aÅŸazÄƒ la masa de 
negocieri cerând sume de zece ori mai mari decât cele la care în cele din urmÄƒ se convine. ?OdatÄƒ ce li s-a încÄƒlcat dreptul, 
aceÅŸti oameni au dreptul sÄƒ cearÄƒ oricât?, afirmÄƒ Lidia Bodea, director general al Editurii Humanitas. Criticului literar 
Nicolae Manolescu nici prin gând nu-i trece sÄƒ trieze autorii care apar într-un manual cu gândul la ameninÅ£area 
moÅŸtenitorilor: ?DacÄƒ legea s-ar aplica aÅŸa cum ar vrea unii, n-aÅŸ fi putut sÄƒ-mi scriu istoria pentru cÄƒ e plinÄƒ de citate?. În 
ochii sÄƒi, Mitzura Arghezi ÅŸi Andrei Voiculescu nu sunt decât niÅŸte profitori care vor sÄƒ se îmbogÄƒÅ£eascÄƒ de pe urma 
pÄƒrinÅ£ilor ÅŸi nu ezitÄƒ sÄƒ se comporte ca niÅŸte fiare. ?Interesul lui Andrei Voiculescu e sÄƒ ia bani ÅŸi nu sÄƒ pÄƒstreze memoria 
bunicului sÄƒu. I-am spus: «Arghezi are ÅŸanse sÄƒ rÄƒmânÄƒ ÅŸi dacÄƒ e scos din manuale, dar dacÄƒ nu-l mai bagi pe Voiculescu, în 
urmÄƒtorii 5-6 ani nu mai ÅŸtie nimeni de el!».

E absolut penibil ce se întâmplÄƒ acum cu aceastÄƒ lege. Copilul de ÅŸcoalÄƒ aude din ce în ce mai puÅ£in. DacÄƒ-l lipsim ÅŸi de 
ÄƒÅŸtia, s-a ales praful?, pune punctul pe i Manolescu. ?Ce cerem noi este extrem de simplu: sÄƒ vinÄƒ ÅŸi sÄƒ cearÄƒ voie. Cei care 
au venit au primit!?, e replica lui Andrei Voiculescu, ÅŸi nu numai pentru texte integrale, ci ÅŸi pentru citate, indiferent cÄƒ 
e vorba de un vers sau de o strofÄƒ. Nepotul poetului îÅŸi aminteÅŸte de editori de carte cÄƒrora le-a acordat gratuit, prin 
contract, dreptul de publicare, cu condiÅ£ia sÄƒ nu comercializeze manualele ÅŸi antologiile, ci sÄƒ le distribuie gratuit în 
ÅŸcoli, în caz contrar obligându-se la plata unei amenzi: ?MulÅ£i au semnat, apoi au vândut manualele ÅŸi acum se plâng?, 
exclamÄƒ Voiculescu. Nu ÅŸtie din partea cui ar putea veni plângerile, dar îÅŸi aminteÅŸte un episod jignitor la care a fost martor 
în biroul avocatei sale: ?Unul dintre aceÅŸti editori a avut obrÄƒznicia sÄƒ-i spunÄƒ avocatei mele «SÄƒ mÄƒ laÅŸi în pace! 
ReprezinÅ£i un moÅŸ escroc ÅŸi o ramolitÄƒ iredentistÄƒ!»?.

Fiul lui Marin Preda, Alexandru Preda, este de aceeaÅŸi pÄƒrere cu Andrei Voiculescu ÅŸi Mitzura Arghezi ÅŸi considerÄƒ cÄƒ, 
bunÄƒ, rea, Legea dreptului de autor trebuie respectatÄƒ, chiar dacÄƒ nu reuÅŸeÅŸte sÄƒ protejeze pe deplin proprietatea 
intelectualÄƒ: ?Unele articole ale?legii lasÄƒ loc de interpretÄƒri, care pot genera situaÅ£ii în care autorul se poate trezi vÄƒduvit 
de rodul muncii sale, iar criza?manualelor relevÄƒ acest lucru. Au fost cazuri (ÅŸi Preda n-a fÄƒcut excepÅ£ie) în?care 
un?autor se poate trezi cu pagini întregi de roman tipÄƒrite în manuale?sau culegeri fÄƒrÄƒ?sÄƒ-ÅŸi dea consimÅ£Äƒmântul. Este 
vorba de recunoaÅŸterea dreptului de autor. Autorul trebuie tratat cu respectul cuvenit ÅŸi trebuie sÄƒ primeascÄƒ 
remuneraÅ£ie pe mÄƒsura valorii sale?. Fiul din cea de-a treia cÄƒsÄƒtorie a lui Marin Preda, cu Elena, recunoaÅŸte, e o 
mândrie sÄƒ apari în manualele ÅŸcolare, cÄƒci acest lucru, spune el, certificÄƒ valoarea ÅŸi consideraÅ£ia operei, dar acest lucru 
nu trebuie sÄƒ acorde mai multÄƒ libertate unora în detrimentul altora: ?Sintagma pe care am au- zit-o de multe ori «SÄƒ zicÄƒ 
merci cÄƒ-i apare numele în manual» nu se aplicÄƒ. Legea fie bunÄƒ, fie rea trebuie respectatÄƒ. DacÄƒ acolo scrie cÄƒ se pot tipÄƒri 
fÄƒrÄƒ consimÅ£Äƒmântul autorului numai?câteva fragmente scurte, atunci fragmente scurte sÄƒ fie, nu tomuri întregi?.

Alexandru Preda povesteÅŸte cum i-a râs în nas un editor ÅŸi ce l-a costat zeflemeaua pe acesta: ?OdatÄƒ, demult, am întrebat un 
editor: «Domnule, în lege scrie cÄƒ poÅ£i tipÄƒri numai un fragment scurt, dumneavoastrÄƒ aÅ£i tipÄƒrit pagini întregi». 
«Domnule Preda», îl aud cÄƒ-mi zice zâmbind ironic, «Cum explic? Simplu, atât considerÄƒm noi cÄƒ reprezintÄƒ un fragment 
scurt». M-a pufnit râsul, tupeul ÅŸi obrÄƒznicia personajului?erau?uriaÅŸe, dar îmbrÄƒcate într-o hainÄƒ umoristicÄƒ.?Nu a avut 
dreptate, oameni în robe au considerat altceva referitor la fragmentele scurte ÅŸi zâmbetul ironic al personajului a avut 
preÅ£ul lui?. Åži chiar dacÄƒ Mitzura Arghezi s-ar supÄƒra într-atât pe editurile care scot manuale cÄƒ nu ar mai vrea sÄƒ dea 
drept de publicare a poeziilor lui Arghezi nici uneia, fiul lui Alexandru Preda crede cÄƒ supÄƒrarea ei probabil are un 
fundament solid: ?Nu sunt eu în mÄƒsurÄƒ sÄƒ judec gestul doamnei Mitzura, dar nu pare a fi gratuit. Ceva a supÄƒrat-o rÄƒu pe 
doamna Arghezi dacÄƒ a hotÄƒrât astfel?. Fiica lui Lucian Blaga, Dorli Blaga, îÅŸi aminteÅŸte cÄƒ Tudor Arghezi era un autor bine 
plÄƒtit încÄƒ din timpul vieÅ£ii: ?El a avut o ediÅ£ie de autor începutÄƒ când încÄƒ trÄƒia, în condiÅ£ii tipografice foarte bune. Tirajele 
din opera lui Arghezi erau aÅŸa de mari cÄƒ stÄƒteau în vitrine, nu se mai înghesuia nimeni sÄƒ cumpere.

Era un poet mare de tot, dar era ÅŸi un fel de protest, cÄƒ era suprasaturatÄƒ piaÅ£a. Arghezi era protejat de Gheorghiu-Dej?. 
Pe CeauÅŸescu, povesteÅŸte fiica poetului, l-a apucat supÄƒrarea pe moÅŸtenitorii marilor scriitori, i s-a pÄƒrut cÄƒ profitÄƒ prea 
mult: ?De aceea a dat în ?68 decretul care impozita drepturile de autor moÅŸtenite?. Decretul special despre care vorbeÅŸte 
Dorli Blaga a rÄƒmas valabil pânÄƒ în ?89 ÅŸi avea drept Å£inte trei categorii de liber-profesioniÅŸti. ?Eram noi, moÅŸtenitorii, 



cÄƒruÅ£aÅŸii ÅŸi avocaÅ£ii. Mie ÅŸi mamei - mama avea o parte ÅŸi eu trei pÄƒrÅ£i din drepturile de autor - ne luau impozit 45%, 
pentru cÄƒ eu aveam ÅŸi doi copii, dar Mitzurei Arghezi, pentru cÄƒ nu avea, statul îi lua impozit 52%. Când mama a murit, 
partea ei o lua statul. Pe vremea lui CeauÅŸescu erau douÄƒ feluri de plÄƒÅ£i, una pentru text, ca moÅŸtenitor, care însemna 
foarte puÅ£in, ÅŸi una pentru îngrijirea ediÅ£iilor.

RÄƒmâneam cu foarte puÅ£ini bani, acolo, cât sÄƒ-mi ajungÄƒ pentru niÅŸte ciorapi?, râde fiica lui Lucian Blaga. Nici acum nu ia 
cine ÅŸtie ce bani ca drepturi de autor pentru opera lui Lucian Blaga: ?Eu am fÄƒcut contract de copyright cu Humanitas ÅŸi 
îmi dau aÅŸa cum e peste tot în strÄƒinÄƒtate ÅŸi cum luau ÅŸi autorii pe vremea FundaÅ£iilor Regale, un procent de 6-7% din 
vânzÄƒri, asta înseamnÄƒ cam 3-4 milioane pe lunÄƒ?. Dorli Blaga spune cÄƒ nu bani vrea pentru poeziile tatÄƒlui sÄƒu apÄƒrute în 
manuale, ci altceva. ?SÄƒ mai primeneascÄƒ poeziile, sunt aceleaÅŸi de atâÅ£ia ani, cum îmi spun ÅŸi nepoÅ£ii mei: «Eu nu 
strivesc corola de minuni a lumii» ÅŸi «Mirabila sÄƒmânÅ£Äƒ», care în timp au devenit niÅŸte locuri comune. Ar trebui sÄƒ 
introducÄƒ mai multe din opera postumÄƒ. Înainte de ?89, de Ziua Recoltei, pe prima paginÄƒ în «Scânteia» scria mare 
«Mirabila sÄƒmânÅ£Äƒ»?, râde ca o fetiÅŸcanÄƒ care-ÅŸi face de lucru în bancÄƒ, la ÅŸcoalÄƒ, Dorli Blaga. Iar dacÄƒ texte ale tatÄƒlui sÄƒu au 
fost tipÄƒrite fÄƒrÄƒ încuviinÅ£area sa în manuale ÅŸi fÄƒrÄƒ a i se plÄƒti drepturi de autor, Dorli Blaga nu a vrut sÄƒ facÄƒ absolut nimic:

?MÄƒ costÄƒ mai mult mÄƒsurile, agitaÅ£ia ÅŸi nervii decât ce am de câÅŸtigat. Lucian Blaga trebuie sÄƒ fie în manuale?. În schimb, 
moÅŸtenitorul lui Mircea Eliade, profesorul universitar Sorin Alexandrescu, spune cÄƒ nu a avut niciodatÄƒ probleme cu 
editurile: ?Poate doar în anii ?90, când era foarte mare haos, dar altfel mi-au fost solicitate ÅŸi date de fiecare datÄƒ drepturile 
de autor. Probleme nu am avut decât cu fostul Fond Literar al Uniunii Scriitorilor, actualul CopyRo, unde mi-au fost 
trimise niÅŸte drepturi de autor de cÄƒtre niÅŸte edituri din strÄƒinÄƒtate ÅŸi de aproape doi ani refuzÄƒ sÄƒ-mi deblocheze banii 
pentru cÄƒ nu fac dovada faptului cÄƒ eu sunt moÅŸtenitorul lui Mircea Eliade. Dar eu le-am trimis actele ÅŸi nu am primit nici 
un rÄƒspuns?. Directoarea CopyRo, organismul de gestiune colectivÄƒ a drepturilor de autor, Nicoleta Cofcinski, susÅ£ine 
însÄƒ cÄƒ profesorul Sorin Alexandrescu nu i-a trimis nici un act demn de luat în seamÄƒ: ?Doar o corespondenÅ£Äƒ în limba 
englezÄƒ dintre avocatul sÄƒu ÅŸi o editurÄƒ din Italia în care avocatul sÄƒu încunoÅŸtiinÅ£eazÄƒ acea editurÄƒ cÄƒ Georgeta Cristina 
Eliade le-a fÄƒcut cadou drepturile de autor pentru opera lui Mircea Eliade lui Sorin Alexandrescu ÅŸi David Brent?.

Florina Rogalski, coordonatoare de manual apÄƒrut la Editura Corint, este furioasÄƒ pe moÅŸtenitorii marilor nume din 
literatura românÄƒ: ?Åži cu moÅŸtenitorii lui Marin Sorescu au fost mari probleme. Noi am refuzat sÄƒ scoatem vreun nume 
dintre autorii canonici doar pentru cÄƒ moÅŸtenitorii lor cer prea mulÅ£i bani?. Florina Rogalski dÄƒ exemplul unor autori 
contemporani care nu au vrut nici un ban textele din manuale: ?Nici Mircea CÄƒrtÄƒrescu, nici Ileana MÄƒlÄƒncioiu, Leonid 
Dimov sau moÅŸtenitorii lui Nichita StÄƒnescu, mai existÄƒ ÅŸi oameni cu luciditate?.

 

Cât timp pot cere moÅŸtenitorii drepturi de autor 

Perioada în care urmaÅŸii au drept de moÅŸtenire asupra drepturilor de autor variazÄƒ de la caz la caz, spune Nicoleta 
Cofcinski, directoarea CopyRo, organismul de gestiune colectivÄƒ a drepturilor de autor, fostul Fond Literar al Uniunii 
Scriitorilor: ?Depinde dacÄƒ scriitorul respectiv a decedat pe legea nouÄƒ sau pe legea veche. Pe legea nouÄƒ înseamnÄƒ cÄƒ a 
decedat dupÄƒ ce a intrat în funcÅ£iune Legea 8/?96, pe legea veche cÄƒ a decedat înainte de ?96 ÅŸi se aplicÄƒ prevederile 
Decretului 321/?56. Acesta spunea, respectând ConvenÅ£ia de la Berna de la vremea respectivÄƒ, cÄƒ soÅ£ii au drept de 
moÅŸtenire pe tot timpul vieÅ£ii, copiii pe 50 de ani ÅŸi nepoÅ£ii alÅ£i 15 ani, fÄƒrÄƒ sÄƒ mai poatÄƒ transmite dreptul de moÅŸtenire. 
Legea nouÄƒ respectÄƒ însÄƒ ConvenÅ£ia de la Berna în vigoare ÅŸi acordÄƒ drept de moÅŸtenire urmaÅŸilor, fÄƒrÄƒ a face distincÅ£ie 
între ei, pe o perioadÄƒ de 70 de ani de la data decesului scriitorului?, aratÄƒ Cofcinski. În momentul în care scriitorul nu mai 
are urmaÅŸi în viaÅ£Äƒ, drepturile sale de autor revin organismului de gestiune colectivÄƒ, precum e cazul Hortensiei Papadat-
Bengescu, Octavian Goga ÅŸi al lui Ion Barbu.
 


