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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 august 2014 

 
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, reglementată în prezent prin 

Legea nr. 35/1994. Parlamentarii au reluat dezbaterile asupra 

proiectului de lege şi au analizat documentele conţinând propuneri 

de amendare a textului. În cadrul dezbaterilor s-a adus în discuţie 

faptul că, nu s-a primit Punctul de vedere al actualului Guvern şi, de 

asemenea, faptul că la Senat se află o nouă iniţiativă legislativă cu 

acelaşi obiect de reglementare. La finalul dezbaterilor parlamentarii 

au hotărât invitarea reprezentanţilor organismelor de gestiune 

colectivă şi ai uniunilor de creatori, precum şi pe cei ai Oficiului 

Român pentru Drepturile de Autor şi Drepturile conexe dreptului de 

autor, pentru a-şi prezenta punctele de vedere asupra proiectului de 

lege, şi continuarea dezbaterilor asupra proiectului de lege la o 

viitoare şedinţă, după primirea punctului de vedere al Guvernului. 
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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. Parlamentarii 

au reluat dezbaterile asupra proiectului de lege analizând 

amendamentele depuse la Comisie de organismele de gestiune 

colectivă, precum şi scrisoarea Oficiului Român pentru Drepturile 

de Autor şi Drepturile conexe dreptului de autor transmisă la 

Comisie, însoţită de un chestionar, privind modificarea 

reglementărilor în vigoare. În scrisoare se prezintă situaţia  actuală a 

Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi Drepturile conexe 

dreptului de autor, modificată substanţial în perioada 2004-2006. 

Problematica modificărilor Legii nr. 8/1996 a constituit şi subiectul 

Conferinţei intitulată Reglementări privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe în România, organizată  de Asociaţia Română de 

Drept şi Afaceri europene, Oficiului Român pentru Drepturile de 

Autor şi Drepturile conexe dreptului de autor şi de Asociaţia 

Ştiinţifică pentru Dreptul Proprietăţii Intelectuale. La finalul 

dezbaterilor parlamentarii au hotărât invitarea reprezentanţilor 

organismelor de gestiune colectivă şi ai uniunilor de creatori, 

precum şi pe cei ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi 

Drepturile conexe dreptului de autor, pentru a-şi prezenta punctele 

de vedere asupra proiectului de lege şi continuarea dezbaterilor 

asupra proiectului de lege la o viitoare şedinţă, după primirea 

punctului de vedere al Guvernului. 
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În zilele de 25, 26, 27 şi 28 august a.c. din numărul total de 22 

de membri au fost prezenţi la Comisie 21 de deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc (G.P. al UDMR), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - 

Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe 

(G.P. al PNL), dl. deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. al 

PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC), dl. deputat Traian 

Dobrinescu (GP al PNL), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (neafiliat), 

d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat 

Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan Cristian Popescu 

(G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat 

Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. 

al PNL), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. PNL), d-na deputat 

Adriana Diana Tuşa (GP. al PDL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. 

PSD); absent a fost dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR). 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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