
 1 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR  
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 septembrie 2019 
 
 

În ziua de 17 septembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa 14 deputaţi, absentă fiind doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă 

(grupul parlamentar al PRO Europa), domnul deputat  Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul 

parlamentar al PSD) fiind înlocuit de domnul deputat Păle Dănuţ (grupul parlamentar al 

PSD).  

În zilele de 18 şi 19 septembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai 

(grupul parlamentar al USR), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul 

parlamentar al PSD) şi  doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă (grupul parlamentar al PRO 

Europa).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Pl x 517/2017). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun cu comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al 

Consiliului Legislativ transmis cu nr. 490 din 27 iunie 2017, punctul de vedere negativ al 

Guvernului nr. 1890 din 5 decembrie 2017, precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, respectiv, avizele negative ale 
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Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Doru Adrian 

Păunescu, director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, care a 

menţionat faptul că Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat 

Iulian Bulai şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe. 

  

 

 

 

                      

                        PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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