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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din ziua de 29 iunie 2015 

 
Lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu 

membrii Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi au fost 

conduse alternativ de domnul deputat Márton Árpád-Francisc,  

vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă şi de domnul deputat Nicolae - Ciprian Nica, 

vicepreşedinte al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor (PL-x 512/24 

iunie 2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Procedură de urgenţă. La 

lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul transpunerii Directivei 

2012/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
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octombrie 2012 privind anumite utilizări ale operelor orfane - opere 

cu autor necunoscut. Adoptarea Directivei 2012/28/UE reprezintă 

concretizarea eforturilor la nivelul instituţiilor UE îndreptată în 

direcţia creării cadrului juridic care să faciliteze digitalizarea şi 

difuzarea operelor orfane, cu un statut juridic special, dar şi 

consecinţele în raport cu utilizatorii permişi şi, respectiv, cu 

utilizările permise ale operelor sau fonogramelor considerate opere 

orfane. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii sesizate în 

fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport comun de 

adoptare a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma adoptată de 

Senat. 

În data de 29 iunie 2015, din numărul total de 25 de membri 

au fost prezenţi la lucrările Comisiei 13 deputaţi: dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin-

Alexandru Alexe (G.P. al PNL),  dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. 

al PNL), dl. deputat Vasile Ghiorghe Gliga, d-na deputat Liliana 

Mincă (G.P. Dem. Pop.), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), 

dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Mihai Popa 

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

Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Florin - Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Laura 
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Marin (G.P. al PSD), iar absenţi au fost: dl. deputat Gigel Sorinel 

Ştirbu (G.P. al PNL), dl. deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), 

dl. deputat Damian Florea (G.P. al PC-PLR), domnul deputat 

Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (GP 

al UDMR), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe 

Mirel Taloş (G.P. al PC-PLR), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al 

PNL), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) d-na deputat 

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

(G.P. al PSD). 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
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