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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 31 martie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 31 martie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Diniţă Ion, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ 
Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Murgu Neagu, Daniel Iane, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, 
Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian, Ion Şcheau. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. PLx.315/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

2. PLx.128/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

3. Diverse. 
 

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea –
preşedintele comisiei. 

 
1. PLx.315/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturilor conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
reglementării echitabile a metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi 
sau executanţi şi producătorilor de fonograme. 
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Potrivit Expunerii de motive, în momentul de faţă, pentru radiodifuzarea 
fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor 
acestora de către organismele de radiodifuziune, suma minimă plătibilă pe trimestru 
pentru fiecare post de radio local deţinut este de 500 euro, iar pentru un post de radio 
naţional este de 1000 euro. Astfel, o persoană care deţine 3 posturi de radio locale, care 
pot fi recepţionate fiecare de cel mult de 100.000 de persoane, în total 300.000 de posibili 
receptori, va plăti 1500 euro, iar cel care are un post naţional care poate fi recepţionat de 
20 de milioane de persoane va plăti 1000 de euro. Această metodologie este inechitabilă 
şi se datorează faptului că la negocieri participă doar marii utilizatori, iar organismele de 
gestiune colectivă, practic sunt într-o poziţie dominant de piaţă. Pentru a îndrepta o 
asemenea situaţie trebuie, pe de o parte, ca la negocieri să fie prezenţi şi reprezentanţi ai 
asociaţiilor patronale a utilizatorilor cu licenţă locală, iar pe de altă parte sumele fixe 
respective minime să fie proporţionale cu posibilii receptori. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, iar 
Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 23 martie 2015. 

Prin conţinutul şi obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(1) din legea 
fundamentală, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul 
de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 
acestuia.  
 

2. PLx.128/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a propus amânarea pentru o şedinţă 

ulterioară, discutarea amendamentelor formulate de Grupul interministerial pentru situaţii 
de urgenţă, având în vedere timpul scurt pentru a stabili o întâlnire cu operatorii pentru a 
afla şi punctul lor de vedere.  

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea domnului preşedinte. 
 

3. Diverse. 
Solicitare ANISP de implicare a membrilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor cu privire proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscale bugetare şi modificarea 
unor acte normative. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a prezentat solicitarea ANISP, punctul de 
vedere şi propunerile lor, cu privire la noul cadru de reglementare în domeniul jocurilor 
de noroc online. 



În continuare domnul preşedinte Daniel Oajdea a precizat faptul că, Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor nu a fost sesizată cu acest proiect de lege, nici pe 
fond, nici pentru aviz, iar conform prevederilor regulamentare termenul pentru a cere 
sesizarea comisiei este depăşit. Singurul lucru care îl poate sugera fiecărui deputat, 
membru al comisiei, este de a discuta propunerile ANISP în cadrul grupurilor 
parlamentare din care fiecare deputat face parte. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                            

         Daniel Vasile Oajdea 
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