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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8 martie 2017 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8 martie au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela Viorela, 
Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Anton Anton, Cîtea Vasile, Oprea Dumitru, 
Pambuccian Varujan, Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel. Au fost absenţi: Pop Andrei, Apjok 
Norbert, Cîmpeanu Sorin Mihai, Jivan Luminita-Maria, Sămărtinean Cornel-Mircea, 
Socotar Gheorghe-Dinu. 

Domnul deputat Pop Andrei a fost înlocuit de către domnul deputat Mușoiu 
Ștefan și domnul deputat Socotar Gheorghe-Dinu a fost înlocuit de către domnul deputat 
Ursu Răzvan-Ion. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. COM (2016) 593 - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi 

a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală; 
2. Diverse. 

 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele comisiei. 
 

1.  COM (2016) 593 - Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică 
digitală; 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat inițiativa legislativă europeană 
precizând că, în conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 
fost sesizată, în data de 28.02.2017, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect 
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de opinie, cu propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind dreptul de autor pe piața unică digitală – COM (2016)593.Termenul de 
depunere a proiectului de opinie: 13.04.2017. 
 Obiectivul prezentei propuneri de directivă este modernizarea anumitor aspecte 
ale cadrului Uniunii privind drepturile de autor pentru a ține seama de evoluțiile 
tehnologice și de noile canale de distribuție a conținuturilor protejate din cadrul pieței 
interne. 
           Propunerea de Directivă privind drepturile de autor are trei mari priorități: 
1. O ofertă de conținut mai variată și un acces mai larg la aceasta online și peste 
granițe 
 Se propune un mecanism juridic prin care radiodifuzorii să obțină mai ușor de la 
titularii de drepturi autorizațiile de care au nevoie pentru a transmite online programe în 
alte state membre ale UE. Este vorba de programe pe care radiodifuzorii le transmit 
online în același timp cu emisiunile lor, precum și de servicii de video în reluare, cum ar 
fi My TF1 în Franța, ZDF Mediathek în Germania, TV3 Play în Danemarca, Suedia și 
statele baltice și AtresPlayer în Spain, pe care aceștia doresc să le pună la dispoziție 
online și în alte state membre. Asigurarea posibilității radiodifuzorilor de a oferi marea 
majoritate a conținutului lor, cum ar fi știri, emisiuni culturale, emisiuni politice, 
documentare sau programe de divertisment, și în alte state membre va oferi 
consumatorilor mai multe posibilități de alegere. 
 Prezenta propunere de directivă privind drepturile de autor va ajuta muzeele, 
arhivele și alte instituții să digitizeze și să pună la dispoziție și în alte state membre 
operele care au ieșit din circuitul comercial, cum ar fi cărțile sau filmele protejate prin 
drepturi de autor, dar care nu mai sunt disponibile publicului. 
2. Norme îmbunătățite privind drepturile de autor în domeniul cercetării și 
educației  
 Se propun excepții obligatorii sau o limitare pentru a permite ca : 

- organismele de cercetare să extragă text și date în scopuri de cercetare științifică,  
- versiunile digitale ale operelor și altor obiecte protejate să fie utilizate în scopul 

unic al ilustrării didactice,   
- instituțiile de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor și ale altor obiecte 

protejate care se află în colecțiile lor permanente, dacă acest lucru este necesar 
pentru conservarea respectivelor opere și obiecte protejate.  

3. O piață mai echitabilă și sustenabilă pentru creatori și presă 
 Propunerea de directivă vizează consolidarea poziției titularilor de drepturi în ceea 
ce privește negocierea și remunerarea pentru exploatarea online a conținutului lor pe 
platformele de video-sharing, cum ar fi YouTube sau Dailymotion. Aceste platforme vor 
avea obligația de a se dota cu mijloace eficiente, cum ar fi tehnologia care detectează 
automat piesele muzicale sau operele audiovizuale identificate de titularii de drepturi și a 
căror autorizare sau eliminare este convenită de aceștia cu platformele. 



 
 Propunerea de directivă prevede o obligație de transparență a editorilor și a 
producătorilor, care trebuie să comunice autorilor sau artiștilor interpreți sau executanți 
profiturile pe care le realizează cu operele lor. Acesta instituie, de asemenea, un 
mecanism care permite autorilor și artiștilor interpreți sau executanți să obțină o cotă 
echitabilă atunci când își negociază remunerația cu producătorii și editorii. Acest lucru ar 
trebui să conducă la creșterea încrederii între actorii participanți la lanțul valoric digital. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus, dat fiind importanța domeniului 
reglementat de inițiativa legislativă europeană, organizarea în data de 15 martie 2017, 
orele 14,00 a unei dezbateri la care să fie invitați reprezentanți ai autorităților publice, 
publicații, ONG-uri, mediu academic, artiști, bloggers, platforme online, pentru a-și 
expune punctul de vedere. 
 Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată. 
 

2. Diverse 
 Propunerea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat de desemnare în 
funcția de vicepreședinte a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor pe 
domnul deputat Cîtea Vasile. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot propunerea Grupului 
parlamentar PSD. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată. 

 
 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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