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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 decembrie 2017 
 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-

Sorinel Știrbu.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 

privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL x 452/2017). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină 

și imunități. 

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

Gheorghe Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și 

Identității Naționale. Din partea Oficiului Român pentru Drepturile de 

Autor, au fost prezenți la lucrări: domnul Doru Adrian Păunescu, director 

general și domnul Răzvan Câșmoiu, director Direcția expertize; Uniunea 

Producătorilor de Fonograme din România a fost reprezentată de: domnul 

Dan Muraru, președinte, doamna Ioana Fesnic, vicepreședinte, doamna 

Adina Scrioșteanu, director executiv, doamna Andreea Stratulă, avocat și 

doamna Raluca Constantin; din partea Asociației Radiourilor Locale și 

Regionale au participat domnul Ionuț Pârjolescu și domnul Dan Bâlbâie; 

din partea Asociației Radiodifuzorilor Mici și Micilor Comunicatori de 

Fonograme, domnul Gheorghe Prelipceanu a participat; din partea 
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CREDIDAM au fost prezenți: domnul Ștefan Gheorghiu și domnul Dinu 

Tudor; din partea Societății Române de Televiziune, domnul Laurențiu 

Oprea; din partea UCMR-ADA, domnul avocat Roata Palade Alexandru, 

iar DACIN-SARA a fost reprezentată de domnul Bogdan Ficeac, director 

general. 

În cadrul dezbaterilor, domnul secretar de stat Gheorghe Popa a 

susținut punctul de vedere al Ministerului Culturii și Identității Naționale, 

respectiv acela de adoptare a Proiectului de Lege, în forma adoptată de 

Senat, întrucât termenul pentru transpunerea Directivei 2014/26/EU a fost 

depășit.  

La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  amânarea acestora pentru o săptămână, timp în 

care reprezentanții Oficiului Român pentru Drepturile de Autor să se 

întâlnească cu reprezentanții structurilor asociative și organismelor de 

gestiune colectivă pentru a formula un punct de vedere comun asupra 

amendamentelor propuse de către acestea din urmă.  

În ziua de 5 decembrie 2017, din numărul total de 14 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 parlamentari: 

domnul președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), 

doamna vicepreședinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (neafiliat), domnul deputat 

Emil-Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul secretar Nicolae 

Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 
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deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor 

(Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar 

(Grupul parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana Silvia Vlăducă 

(Grup parlamentar al PSD); absent a fost domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD).  

În zilele de 6 și 7 decembrie 2017 din numărul total de 14 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 

parlamentari: domnul președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul 

parlamentar al PNL), doamna vicepreședinte Adriana Diana Tuşa (Grupul 

parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu 

(Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea 

(neafiliat), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar 

al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup 

parlamentar al PSD), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar 

al UDMR), domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grupul parlamentar 

al PSD), domnul deputat Emil-Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP) 

şi doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); 

absenți au fost: domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), 

și domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al 

PSD).  

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU  
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