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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 22, 23, 24 şi 25  august 2016 
 

În zilele de  22, 23, 24 şi 25 august din numărul total de 28 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi, absenţi fiind domnul deputat Mihai Sorin 

Grindeanu (G.P. al PSD) şi domnul  deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel Sorinel Stirbu. 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbateri asupra propunerilor de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe. Membrii Comisiei au analizat o serie de reglementări din 

domeniul drepturilor de autor în unele state europene. În cadrul discuţiilor parlamentarii au 

dezbătut problema impozitelor şi taxelor ce trebuie să fie plătite de persoanele care 

realizează venituri din drepturi de autor şi drepturile conexe.  În conformitate cu prevederile 

din Codul fiscal, următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de 

pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate cu respectarea prevederilor instrumentelor 

juridice internaţionale la care România este parte, după caz: 

a) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care 

impozitul se calculează pe baza datelor din evidenţa contabilă; 

f) persoanele care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului, din 

activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal; 

  Astfel, conform prevederilor din Codul fiscal, persoanele datorează contribuţii 

sociale obligatorii pentru veniturile realizate numai dacă aceste venituri sunt impozabile. 

Conform prevederilor din Codul fiscal, persoanele care realizează venituri din salarii sau 

asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri 

din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de 
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pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul 

public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi 

persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de 

asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe 

dintre situaţiile prevăzute în lege, deci, inclusiv pentru veniturile provenind din drepturi de 

proprietate intelectuală. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat Răzvan Mihai 

Sturzu,  doamna deputat Liliana Mincă şi doamna deputat Diana Tuşa. Parlamentarii au 

subliniat faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2017 baza lunară de calcul a contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate nu va putea fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul 

salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia. La încheierea  

discuţiilor parlamentarii au hotărât să continue dezbaterile asupra unor modificări ce ar fi 

necesare pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul drepturilor de autor şi 

drepturilor conexe, ţinând cont de reglementările în vigoare în Uniunea Europeană. 
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PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR,  
 

Florin  Costin PÂSLARU 
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