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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de  3, 4 şi 5 februarie 2015 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege privind instituirea timbrului cultural (Plx 

583/15.12.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat în Ministerul Culturii, din partea Ordinului Arhitecţilor, 

domnul Şerban Sturza, arhitect, domnul Bogdan Bogoescu, arhitect, 

domnul Ştefan Ghenciulescu, arhitect, doamna Raluca Munteanu, 

arhitect, domnul Marcel Toader, avocat, doamna Adriana Tănăsescu, 

secretar general al Ordinului Arhitecţilor şi doamna Andreea Stratulă, 

avocat, coordonator al Departamentului Juridic din cadrul Uniunii 

Producătorilor de Fonograme din România. Domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu a făcut o prezentare a obiectului de reglementare, precum 

şi a expunerii de motive ce au stat la baza elaborării proiectului de lege. 

Proiectul de lege reglementează instituirea timbrului cultural în scopul 

stimulării creaţiei culturale, ca un sistem de sprijin financiar solicitat în 

repetate de rânduri de  principalele uniuni de creatori: Uniunea 

Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Teatrală 

din România - UNITER, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor 

din România. În prezent acest domeniu este reglementat de Legea nr. 
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 35/1994 privind timbrul literar, timbrul muzical, timbrul cinematografic, 

timbrul teatral, timbrul folcloric şi de divertisment, cu modificările şi 

completările ulterioare, ce a fost reclamată, în repetate rânduri, pentru 

slaba colectare a sumelor şi nevirarea acestora la timp, către cei în drept. 

Prezentul proiect de lege prevede abrogarea Legii nr. 35/1994, la data 

publicării Legii în Monitorul Oficial şi instituirea unor masuri de realizare 

şi aplicare a timbrelor culturale pe orice produs cultural, fizic sau virtual. 

Având în vedere unele neconcordanţe în text, semnalate de reprezentanţii 

Ordinului Arhitecţilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să amâne luarea unei decizii asupra formei finale a textului şi să 

continue dezbaterea amendamentelor asupra acestui proiect de lege la o 

şedinţă viitoare. 

2. Proiectul Legii timbrului cultural (PLx 453/27.06.2011). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat, în 

calitate de invitaţi: domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 

Ministerul Culturii, din partea Ordinului Arhitecţilor, domnul Şerban 

Sturza, arhitect, domnul Bogdan Bogoescu, arhitect, domnul Ştefan 

Ghenciulescu, arhitect, doamna Raluca Munteanu, arhitect, domnul 

Marcel Toader, avocat, doamna Adriana Tănăsescu, secretar general  al 

Ordinului Arhitecţilor şi doamna Andreea Stratulă, avocat coordonator al 

Departamentului Juridic din cadrul Uniunii Producătorilor de Fonograme 

din România. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a făcut o prezentare 

a obiectului de reglementare al acestui proiect de lege şi a semnalat 

problemele ce au fost puse în discuţie în legătură cu   iniţiativa legislativă. 

După analizarea proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât cu 
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unanimitate de voturi respingerea Proiectului Legii timbrului 

cultural, şi redactarea unui singur raport, pentru cele două iniţiative 

legislative  respectiv, Plx 453/2011 şi  Proiectul de Lege privind 

instituirea timbrului cultural, Pl x  583/2014. 

3.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x 

595/22.12.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (procedură de urgenţă). La 

lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, din partea Ordinului 

Arhitecţilor, domnul Şerban Sturza, arhitect, domnul Bogdan Bogoescu, 

arhitect, domnul Ştefan Ghenciulescu, arhitect, doamna Raluca 

Munteanu, arhitect, domnul Marcel Toader, avocat, doamna Adriana 

Tănăsescu, secretar general  al Ordinului Arhitecţilor şi doamna Andreea 

Stratulă, avocat, coordonator al Departamentului Juridic din cadrul 

Uniunii Producătorilor de Fonograme din România. Domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, ce a 

fost promovat de Guvern în vederea transpunerii prevederilor Directivei 

2011/77/UE în legislaţia  naţională. Domnia sa a subliniat faptul că 

procedura de urgenţă are în vedere evitarea riscului de Infrigement la care 

este expusă ţara noastră, în legătură cu neimplementarea modificărilor 

legii, până la data de 1 noiembrie 2013, modificări obligatorii impuse prin 

directiva mai sus menţionată. Membrii Comisiei au analizat conţinutul 

proiectului de lege şi al Directivei mai sus menţionate şi au hotărât cu 

unanimitate de voturi să propună plenului un raport de adoptare a  
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Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma adoptată de Senat. 

 

În zilele 3, 4 şi 5 februarie 2015, din numărul total de 23 de membri 

au fost prezenţi la lucrările Comisiei 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu 

(G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (G.P. 

al UDMR), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (G.P. al PSD), domnul 

secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Lucian - 

Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC- 

PLR), dl. deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al 

PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi 

(G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL),  dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al 

PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Ioan 

Tămâian (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al 

PNL), iar următorii deputaţi au fost absenţi: domnul deputat Dragoş Ionel 

Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), dl. 

deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR ) şi domnul deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. PSD). 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                         
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