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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 

 
PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27, 28 şi 29 august 2013 
 

În zilele de 26, 27, 28 şi 29 august 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, absentă fiind doamna deputat Marioara Nistor (G.P. 

al PP-DD).  

Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu. 

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

1. Dezbateri asupra propunerilor de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe, primite la Comisie.  

Membrii Comisiei s-au reunit pentru a dezbate propunerile de modificare a Legii nr. 

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, transmise de numeroase organisme de 

gestiune colectivă, asociaţii de artişti interpreţi şi executanţi, precum şi de Oficiul Român 

pentru Drepturi de Autor. În prezent, pe agenda de lucru a Comisiei se află o iniţiativă 

legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe - P. l - x 395/2012 - pentru care s-au primit mai multe solicitări de 

respingere. Având în vedere disfuncţiile apărute în aplicarea actuală a Legii nr. 8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe,  precum şi ultimele reglementări europene în 

materie, domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu a informat membrii Comisiei în legătură 

cu invitaţia adresată reprezentanţilor organismelor de gestiune colectivă din domeniu la o 

primă discuţie cu privire la problemele de ordin legislativ ce trebuiesc remediate. În urma 

solicitării transmise de Comisie s-au primit propuneri de la următoarele organisme de 

gestiune colectivă: Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice –
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PERGAM, Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX, Asociaţia 

Producătorilor de Muzică – A.P.M, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România –

Asociaţia pentru Drepturi de Autor – UCMR-ADA, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România, precum şi o sinteză a solicitărilor de modificare din 

partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Membrii Comisei au analizat 

propunerile de modificare şi au hotărât ca cele ce întrunesc susţinerea generală să fie 

preluate în cadrul unei iniţiative legislative parlamentare. La dezbateri au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, 

domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu, domnul deputat Ion Ochi, domnul deputat Ioan 

Tămâian şi domnul deputat Costel Alexe. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât să reia dezbaterea asupra propunerilor de modificarea a Legii nr. 8/1996 privind 

drepturile de autor şi drepturile conexe în cadrul viitoarei sesiuni parlamentare.  

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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