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 Lucrările Comisiei din data de 13 decembrie a.c., au fost suspendate din cauza 

lipsei cvorumului; din totalul de 21 de membri au fost prezenţi 9 deputaţi; au fost 

absenţi următorii: d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-na deputat Gabriela 

Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), d-na deputat 

Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), d-na deputat Florentina Marilena Toma (G.P. 

al PSD), d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Márton Árpad Fráncisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Amet 

Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P al UDMR), 

dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al 

PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL).  

În data de 14 decembrie a.c. au fost prezenţi 20 de deputaţi,  d-na deputat Creţu 

Gabriela, fiind înlocuită de d-na deputat Mihaela Rusu (G.P. al PSD), dl. deputat 

Mihalache Sorin Dan, fiind înlocuit de dl. deputat Claudiu Pop (G.P. al PSD), dl. 

deputat Radu Podgoreanu, fiind înlocuit de d-na deputat Monalisa Găleteanu (G.P. al 

PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă, fiind  înlocuită de dl. deputat Claudiu 

Zaharia (G.P. al PNL), iar dl. deputat Bogdan Olteanu fiind înlocuit de dl. deputat 

Sorin Paveliu (G.P. al PNL); d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC)  a 

fost  absentă. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-na preşedinte Raluca Turcan. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

MihaiM



1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisei au analizat proiectul de 

Lege. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte 

Zamfir Dumitrescu, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpad 

Fráncisc, d-na Angela Buciu, dl. deputat Mihai Mălaimare, dl deputat Amet Aledin, 

dl. deputat Slavomir Gvozdenovici. Din partea grupului parlamentar al PSD, dl. 

vicepreşedinte Zamfir Dumitrescu a propus respingerea proiectului de lege, având în 

vedere prevederile capitolului V. Propunerea a fost votată astfel: 9 voturi pentru şi 11 

voturi împotriva respingerii. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au hotărât cu 

majoritate de voturi (10 voturi pentru, 7 împotrivă şi o abţinere) avizarea favorabilă, 

condiţionată de punerea  prevederilor din statut în acord cu recomandările Comisiei de 

Veneţia. La lucrările Comisiei, a participat dl. deputat Costică Canacheu, în calitate de 

preşedinte al consiliului director al Comunităţii Aromânilor, care făcut o prezentare a  

acestei asociaţii.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat la 

lucrările Comisiei: d-na Delia Mucică şi d-na Anişoara Tudor, secretar general şi 

respectiv, consilier juridic, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor; d-na Rodica 

Pârvu, dl. Eugen Vasiliu şi dl. Laurenţiu Oprea, director general, director general 

adjunct şi respectiv, consilier din partea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor. 

La lucrările Comisei au fost prezenţi, de asemenea, dl. Ralu Filip, preşedinte al 

Consiliului Naţional al Audiovizualului, Radu Petric, preşedinte al Asociaţiei de 

comunicaţii prin cablu, dl. Valentin Negoiţă, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor 

şi distribuitorilor de Echipamente de Tehnologie a Informaţiei şi Comunicaţiilor, 

precum şi  reprezentanţi ai organismelor de gestiune colectivă în domeniul drepturilor 

de autor şi drepturilor conexe. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca 

Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpad Fráncisc, dl. 

deputat Mihai Mălaimare, dl. deputat Kelemen Hunor şi dl. deputat Valentin Emilian 

Frâncu. Oficiul Român pentru Drepturi de Autor a prezentat Comisiei un raport de 

monitorizare asupra activităţii organismelor de gestiune colectivă din domeniu. În 

cursul discuţiilor, reprezentanţii acestor organisme  şi-au exprimat punctul de vedere 

cu privire la mecanismele care acţionează pe circuitul plătitor, colector, beneficiar, al 

drepturilor de autor, şi, punctual asupra,  modificărilor aduse  Legii nr.8/1996 prin 



Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.123/2005.  Membrii Comisiei au hotărât 

reluarea dezbaterilor asupra proiectului de lege la o viitoarea şedinţă. 
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