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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 noiembrie 2017 
 
 
 

În data de 21 noiembrie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absent fiind domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR) și domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (Grupul 

parlamentar al PSD).  

În data de 22 noiembrie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absent fiind domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleșoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

În data de 23 noiembrie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absent fiind domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR) și domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (Grupul 

parlamentar al PSD).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tușa.  

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 (PLx 452/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

 În calitate de invitați, au participat la lucrările Comisiei: doamna Irina Lucan-Arjoca, 

director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor; din partea 

Societății Române de Televiziune - domnul Laurențiu Oprea; din partea Uniunii 

Producătorilor de Fonograme din România - domnul Dan Muraru, președinte, doamna 
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Ioana Fesnic, vicepreședinte, doamna Adina Scrioșteanu, director executi, doamna Andreea 

Stratulă, avocat și doamna Raluca Constantin; din partea Asociației Radiourilor Locale și 

Regionale - domnul Ionuț Pârjoescu și domnul Dan Bâlbâie; din partea Asociației 

Radiodifuzorilor Mici și Micilor Comunicatori de Fonograme - domnul Gheorghe 

Prelipceanu; din partea Management Entity Europe LTD - domnul Horațiu Coldea, general 

manager. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tușa, 

domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat 

Kelemen Hunor, domnul deputat Bogdan Gheorghiu și domnul deputat Nicolae – Dobrovici 

Bacalbașa. La propunerea domnului deputat Gheorghe-Dinu Socotar, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea cu două săptămâni a 

dezbaterilor asupra inițiativei legislative.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind 

organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune (Pl x 293/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa și 

domnul deputat Kelemen Hunor. La propunerea domnului deputat Kelemen Hunor membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea 

dezbaterilor asupra inițiativei legislative.  

          În zilele de 22 și 23 noiembrie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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