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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

 
 
 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 martie 2018 

 
 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine 

de zi:  
 

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe. Reexaminare la cererea Preşedintelui României. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi (PL x 452/2017/2018). 

În calitate de invitați, la lucrările Comisiei au participat domnul Doru 

Păunescu, director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, și 

doamna Irina Lucan-Arjoca, director general adjunct al Oficiului Român pentru 

Drepturile de Autor. Membrii comisiei au analizat conţinutul Cererii de 

reexaminare, precum şi scrisoarea adresată de către domnul Victor Negrescu, 

ministrul delegat pentru Afaceri Europene, care atrage atenţia asupra faptului că 

termenul pentru transpunerea Directivei nr. 2014/26/UE s-a împlinit la data de 

10.04.2016 şi, în consecinţă, instituţia UE a declanşat procedura de infringement 

împotriva României, care face obiectul cauzei 2016/0452. În Anexa scrisorii 

este făcută o evaluare din perspectiva dreptului UE a argumentelor din Cererea 
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de reexaminare formulată de Preşedintele României, concluzia generală fiind că 

prevederile din legea adoptată de Parlament sunt conforme textului Directivei. 

Aceeaşi concluzie este formulată şi în scrisoarea Oficiului Român pentru 

Drepturile de Autor adresată preşedinţilor Comisiilor pentru cultură din cele 

două Camere ale Parlamentului în data de 1.02.2018. 

După analizarea amendamentelor propuse, la încheierea dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

respingerea obiecţiilor formulate de Preşedintele României în Cererea de 

reexaminare şi, în consecinţă, întocmirea unui raport prin care se propune 

adoptarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe în forma 

adoptată iniţial de Parlament.          

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002 (Plx 465/2017). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. 

La cererea inițiatorului, domnul deputat Emil-Marius Pașcan, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei 

legislative pentru o ședință viitoare. 

3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 

90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene (PL x 52/2018). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. 

În calitate de invitat, a participat la dezbateri domnul Gheorghe Popa, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care a 

prezentat membrilor comisiei principalele modificări aduse prin intermediul 

iniţiativei legislative.  
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La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui aviz favorabil.       

În data de 6 martie 2018, din numărul total de 14 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 parlamentari: domnul 

președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreședinte Adriana Diana 

Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor 

(Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al 

USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al 

PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe-

Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia 

Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absent a fost domnul deputat Emil-Marius 

Paşcan (Grup parlamentar al PMP).  

În zilele de 7 şi 8 martie 2018 din numărul total de 14 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 parlamentari: domnul 

președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreședinte Adriana Diana 

Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor 

(Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup 
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parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al 

UDMR), domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au 

fost: domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat 

Emil-Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP) şi domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) . 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU  
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