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PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 13 decembrie 2018 
 
 
 

În ziua de 11 decembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici - Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), iar domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul 

parlamentar al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Vass Levente (Grupul parlamentar 

al UDMR).  

În ziua de 13 decembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 10 deputaţi, absenţi fiind: domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor), domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa (Grupul 

parlamentar al PSD), domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) şi 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

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

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  
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1. Audierea domnului Valer Daniel Breaz, ministrul culturii şi identităţii 

naţionale, cu privire la obiectivele şi priorităţile domniei sale în calitate de ministru.  

Domnul ministru Valer Daniel Breaz le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 

obiective ale domniei sale în ceea ce priveşte exercitarea mandatului. Domnia sa a 

menţionat faptul că principalul obiectiv va avea în vedere preluarea, de către România, a  

preşedinţiei Consiliului European. Pe perioada celor 6 luni în care România va exercita 

preşedinţia Consiliului European, domnul ministru are ca obiectiv închiderea unui dosar 

referitor la o propunere de Regulament prin care să se stabilească normele privind 

exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisii online 

ale unor televiziuni şi radio. 

. O altă temă abordată în cadrul dezbaterilor a fost aceea legată de „dezinformarea 

online - aceste fake news, extrem de dăunătoare indiferent din ce punct de vedere le 

privim.”,  domnia sa considerând că persoanele care promovează aceste lucruri ar trebui să 

fie mai responsabile.   

Potrivit celor afirmate în cadrul dezbaterilor, Patrimoniul cultural va fi şi el susţinut 

de România la nivel european şi naţional, inclusiv prin programul Europa Creativă. 

În ceea ce priveşte Bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru anul 

2019, domnul ministru a afirmat faptul că acesta acesta a fost în mare parte finalizat şi că va 

fi unul mai mare decât în 2018, în măsură să faciliteze îndeplinirea cât mai multor 

proiectele pe care Ministerul le gestionează în acest moment. 

O altă temă abordată a fost aceea a managementului instituţiilor de cultură aflate în 

subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Domnul ministru a afirmat că, în 

ianuarie a anului 2019, intenţionează să aibă o întâlnire la nivel naţional cu toţi managerii 

acestor instituţii,  pentru a face o analiză în ceea ce priveste eficienţa managementului, 

domnia sa dorind ca “toate aceste instituţii să devină, pe cât posibil, aducătoare de profit. 

Întrucât cheltuirea banilor publici ar trebui făcută cu maxim de discernământ”. 

După prezentarea priorităţilor domniei sale în exercitare mandatului de ministru al 

Culturii şi Identităţii Naţionale domnul Valer Daniel Breaz a răspuns întrebărilor formulate 

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

doamna vicepreşedinte Diana Tuşa, domnul deputat Ionuţ Marian - Stroe, domnul deputat 

Iulian Bulai, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Emil-Marius Paşcan, 

domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă.  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe (PL x 686/2018). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Plenul Camerei Deputaţilor a retrimis proiectul de lege, în şedinţa din 10 decembrie 

a.c., comisiilor sesizate în fond, în vederea reanalizării şi întocmirii unui raport comun 

suplimentar.  

Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, expunerea de motive 

precum şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ 

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

domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar, domnul deputat Emil-Marius Paşcan şi doamna 

deputat Oana – Silvia Vlăducă.  

După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare a 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe, cu amendamente. 

 

În ziua de 13 decembrie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul individual 

asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

                 

 

                   PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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