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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  7, 8, 9 şi 10 iulie 2014 
 
 

În zilele de 7, 8, 9 şi 10 iulie 2014 din numărul total de 22 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, iar absent a fost  dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR). 

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

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

1. Proiectul Legii timbrului cultural (P. L. - x 453/2011). Dezbateri generale. Membrii 

Comisiei au dezbătut problematica din domeniul Legii timbrului cultural ce este 

reglementată în prezent de Legea nr. 35/1994. Parlamentarii au analizat documentele 

transmise de Organismele de gestiune colectivă din acest domeniu, cele transmise de 

uniunile de creatori, avizele comisiilor sesizate, precum şi Punctul de vedere al 

Guvernului, aşa cum acesta a fost transmis la Comisie în anul 2011. Proiectul de lege a 

început parcursul legislativ ca o iniţiativă legislativă a unui grup de parlamentari, 

reprezentanţi ai diferitor formaţiuni politice. Necesitatea modificării actualului cadru 

legislativ a pornit, pe de o parte, de la problemele financiare cu care se confruntă în 

prezent uniunile de creatori, principalii beneficiari ai timbrului cultural, şi, pe de altă 

parte, de proasta funcţionare a sistemului de colectare a veniturilor provenite prin 

aplicarea prevederilor privind timbrul cultural. Iniţiativa legislativă a avut ca scop 

îmbunătăţirea gradului de colectare a încasărilor generate de aplicarea timbrului cultural 

fiecărui gen de produs artistic în parte, abilitarea Oficiului Român pentru Drepturile de 

Autor şi Drepturile conexe dreptului de autor ca organism responsabil pentru tipărirea 
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timbrului cultural pentru fiecare domeniu vizat, instituirea unui sistem de control în 

responsabilitatea Ministerul Finanţelor Publice şi a Oficiului Român pentru Drepturile 

de Autor şi Drepturile conexe dreptului de autor, şi abrogarea Legii nr. 35/1994 privind 

timbrul cultural, după intrarea în vigoare a noilor prevederi. În luările de cuvânt,  

parlamentarii au subliniat faptul că majoritatea punctelor de vedere transmise la 

Comisie, de către uniunile de creatori, sunt negative, şi conţin propuneri ample de 

reformulare. Un element de noutate adus de acest proiect de lege este existenţa „fizică” a 

timbrului ce implică importante cheltuieli de fabricaţie, şi chiar de depozitare ce revin 

Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi Drepturile conexe dreptului de autor, care 

a transmis de asemenea propuneri de modificare a textului. În baza reglementărilor 

actuale, valoarea timbrului se percepe, el ne fiind reprezentat fizic. Avizul Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci este negativ. Parlamentarii au analizat conţinutul 

proiectului de lege şi au semnalat vicii în ceea ce priveşte redactarea proiectului de lege, 

cu nerespectarea normelor de tehnică legislativă. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: 

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

domnul secretar Florin Alexandru Alexe, domnul secretar Florin Costin Pâslaru, domnul 

deputat Traian Dobrinescu, domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu, domnul deputat Ionel 

Dragoş Gunia. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi să se solicite Punctul de vedere al Guvernului actual asupra acestui proiect de 

lege, şi să se continue dezbaterile generale asupra proiectului de lege la o viitoare 

şedinţă. 

2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe ( P. L. - x 395/2012). Dezbateri generale în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Pornit ca o iniţiativă legislativă 

parlamentară,  proiectul de lege are ca obiect de reglementare corectarea unor prevederi 

ce au generat disfuncţii în decursul aplicării Legii nr.8/1996, pe de o parte, iar pe de altă 

parte, urmăreşte promovarea unor modificări, în sensul corelării textului cu conţinutul 
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unor directive europene, modificări ce au fost solicitate de Comisia Europeană. Legea 

nr. 8/1996 a făcut parte din aquisul european, aquis ce a fost adoptat în concordanţă cu 

convenţiile şi tratatele internaţionale în domeniu, adoptate sub egida Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului sau, cele mai numeroase, la nivelul Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Individuale. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului  de lege şi au 

dezbătut complexitatea aspectelor legislative atât din perspectivă europeană – cum ar fi 

reglementarea folosirii operelor orfane – cât şi din perspectiva legislaţiei interne. În 

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

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul secretar Florin Alexandru Alexe, domnul 

secretar Florin Costin Pâslaru, domnul deputat Traian Dobrinescu, domnul deputat 

Mihai Răzvan Sturzu şi domnul deputat Ioan Tămâian. La finalul dezbaterilor s-a hotărât 

cu unanimitate de voturi să se solicite punctul de vedere al Ministerului Culturii - 

Punctul de vedere al Guvernului - şi să se continue dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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