PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din ziua de 9 februarie 2022
În ziua de miercuri, 9 februarie a.c., ședința Comisiei s-a desfășurat în
sistem hibrid, iar din numărul total de 12 membri, la lucrările Comisiei și-au
înregistrat prezența 12 deputați, domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul
parlamentar al PNL) fiind înlocuit de domnul deputat Ioan Cupșa (Grupul
parlamentar al PNL), iar domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al
UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Szabó Ödön (Grupul parlamentar al
UDMR).
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Iulian Bulai.
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 (PL x 565/2021). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun.
În calitate de invitați la dezbaterile Comisiei, au participat, din partea
Ministerului Culturii: domnul Lucian Romașcanu, ministru, domnul Demeter
András István, secretar de stat și doamna Irina Arjoca, consilier.
La lucrările Comisiei au mai participat: doamna Arina Ureche, director
general și doamna Adriana Radu, din partea Asociației Biroului Român de Audit
Transmedia BRAT; doamna Alexandra Preda, avocat, din partea Șerban &
Musneci Asociates; domnul Răzvan Adrian Ailenei, președinte al Asociației
pentru Teatru, Film, Muzică și Dans MUZE; doamna Ana Achim, manager
general și domnul Alexandru Roată-Palade, avocat, din partea Uniunii

Producătorilor de Fonograme din România UCMR-ADA; domnul George
Chiriță, director executiv, din partea Asociației Române de Comunicații
Audiovizuale ARCA; domnul Bogdan Ficeac, manager general și domnul Sorin
Cristea, avocat, din partea Societății Autorilor Români din Audiovizual; doamna
avocat Maria Voican, din partea Organizația Distribuitorilor de Opere
Audiovizuale ODOA; domnul Ștefan Gheorghiu, director executiv, din partea
Asociației Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți
CREDIDAM.
Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și documentele
însoțitoare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian
Bulai, domnul vicepreședinte Ioan Vulpescu, domnul deputat Ioan Cupșa,
domnul deputat Szabó Ödön, doamna deputat Adriana Diana Tușa, domnul
deputat Dragoș-Cătălin Teniță și domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu. La
finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu
amendamente admise și respinse.

PREŞEDINTE,
Iulian BULAI

