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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 02, 03 şi 04 martie 2010 
 
 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 02, 03 şi 04 martie 2010 au avut următoarea 
ordine de zi:  

Marţi, 02 martie 2010   
Ora 14.00  

 
RAPOARTE 

 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe. Pl-x. 640/2009. Raport comun cu Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 4 februarie 2010. Iniţiatori: 
deputaţi: Canacheu Costică, Croitoru Cătălin, Geantă Florian Daniel, Petrescu 
Cristian, Stoica Mihaela, Surpăţeanu Mihai, Şandru Mihaela Ioana, Zamfirescu Sorin 
Ştefan, Zătreanu Dan-Radu, Bejinariu Eugen. C.D. – Cameră decizională. Termen 
stabilit: 25 februarie. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. PL-x 
199/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Procedură de 
urgenţă. Termen: 16 aprilie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă 
redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze 
provizoriu sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport suplimentar. Retrimis de la Plen. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Termen:  02 martie 2010. 
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Miercuri, 03 martie şi joi, 04 martie 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

Marţi, 02 martie 2010   
 
 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi. 
 În deschiderea şedinţei doamna deputat Adriana Săftoiu a făcut o scurtă informare 
în urma întâlnirii cu editorii de manuale şcolare care a avut loc săptămâna trecută, după 
şedinţa de Comisie. Ultimele licitaţii pentru manuale pentru clasele V-VIII au avut loc în 
perioada 1996 – 1999. Conţinutul manualelor lasă mult de dorit, editorii sunt obligaţi să 
facă rabat de la calitate pentru preţ, iar ministerul educaţiei alocă pentru manuale 4 
miliarde de euro, revenind 1 euro pentru fiecare elev. În aceste condiţii, manualele doar 
se retipăresc cu acelaşi conţinut depăşit, iar cele foarte uzate se retipăresc odată la 5 ani. 
Din punct de vedere financiar nu se pot plăti drepturile de autor pentru scriitorii 
contemporani şi din acest motiv se apelează la texte vechi. În alte ţări manualele sunt 
actualizate inclusiv cu momente care marchează istoria contemporană, în timp ce în 
România manualele nu sunt adaptate cu evenimentele care au loc. Subfinanţarea este 
cauza acestor probleme. Ministerul ar trebui să precizeze dacă are în plan pentru anul 
2010 reeditarea manualelor.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus crearea unui grup de 
lucru, a unei subcomisii care să analizeze acest aspect. 
 Domnul deputat Victor Cristea a propus să se informeze Comisia cu ce se ocupă 
instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei (ARACIP, ARACIS) şi să fie invitate 
să prezinte mecanismele de funcţionare pentru tipărirea manualelor. Întreabă  
reprezentantul Ministerului Educaţiei care este stadiul proiectului Legii educaţiei ? 
 Domnul deputat Marius Gondor s-a declarat de acord cu constituirea grupului de 
lucru, din care doreşte să facă parte, care după analiză să vină în faţa Comisiei cu o 
informare.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a adresat rugămintea domnului 
secretar de stat Andrei Kiraly să vină cu o informare săptămâna viitoare privind 
manualele şi după aceea se va lua o decizie.  
 
 Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Pl-x 640/2009). Raport comun cu 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
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drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul clarificării unor 
aspecte ale mecanismului de colectare a remuneraţiilor de la anumite categorii de 
utilizatori, de către organismele de gestiune colectivă. 
 Domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional a prezentat câteva aspecte privind iniţiativa legislativă apreciind că prin 
soluţiile propuse se aduce o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală al 
titularilor de drepturi, menţionând că reprezintă o discriminare care ar crea situaţii 
inechitabile pe piaţă între entităţile private şi entităţile publice. Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor a elaborat un proiect de modificare a Legii nr.8/1996 care a fost 
depus la Ministerul Culturii urmând procedurile pentru dezbateri publice. În concluzie, 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă.   
 Domnul deputat Dan Radu Zătreanu, iniţiator al propunerii legislative, a arătat că 
scopul acesteia a fost atins colateral prin noul proiect de lege şi va verifica şi va hotărî la 
momentul potrivit dacă va fi cazul să intervină cu amendamente. În consecinţă, este de 
acord că propunerea legislativă nu mai trebuie analizată şi cu respingerea acesteia.   
 Doamna Rodica Pârvu, director general la Oficiul  Român pentru Drepturile de 
Autor, a precizat că nu pot fi susţinute soluţiile propuse în iniţiativa legislativă.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere. Cu 22 de voturi pentru şi o abţinere iniţiativa legislativă a fost respinsă, din 
următoarele motive:  
 - normele propuse în această iniţiativă legislativă sunt de natură a duce la 
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt garantate prin art. 44 din 
Constituţia României, republicată; 
 - soluţia legislativă propusă ar crea o discriminare c e ar da naştere unor situaţii 
inechitabile pe piaţă prin diferenţierea obligaţiei de plată între entităţile private şi 
entităţile publice;  
 - exceptarea de la plata drepturilor de autor propusă în proiectul de lege deoarece 
nu este prevăzută în lista excepţiilor expres şi limitativ prevăzute de  Directivele 
europene din domeniul dreptului de autor. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi 
drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din categoria 
acelor legi care necesită o riguroasă corelare cu legislaţia europeană şi, în consecinţă 
necesită, avizul Comisiei Europene pentru modificări. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ 
(PL-x 199/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare stabilirea creşterilor salariale acordate în anii 2008 şi 2009 personalului din 
învăţământ. În anul 2009 au apărut 3 ordonanţe de urgenţă prin care se modifică şi se 
completează actul normativ de bază, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.15/2008, 
implicit şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.151/2008. Prin Legea nr.330/2009 
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privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se abrogă Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În cursul anului 2009, 
Curtea Constituţională a emis 7 decizii, prin care a admis excepţiile de 
neconstituţionalitate ale dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.15/2008, Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2009. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a menţionat că 
Guvernul nu susţinea aprobarea ordonanţei datorită neconstituţionalităţii articolelor 1  
pct.2 şi 3.  În momentul de faţă există legea salarizării unice.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus că, având-se în vedere 
faptul că la Comisia pentru muncă s-a dat aviz favorabil, să se ia legătura cu Comisia de 
muncă pentru o discuţie şi săptămâna viitoare se vor relua dezbaterile. Cu unanimitate 
de voturi se amână dezbaterea.  
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă 
sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate 
să funcţioneze provizoriu sau acreditate (PL.x 620/2009). 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat că proiectul de lege a 
fost aprobat de Comisie cu unanimitate de voturi în şedinţa din 9 februarie 2010. În data 
de 23 februarie, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisie din cauza 
unor inadvertenţe în text.  
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a fost de acord cu 
amânarea dezbaterii. 
 Domnul deputat Marius Spînu a propus amânarea dezbaterii şi invitarea 
ministrului educaţiei să explice punctul de vedere al Guvernului, care a solicitat această 
amânare.  
 Supusă votului propunerea de amânare a dezbaterii a fost aprobată cu 20 de voturi 
pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat.  
De la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
- Vasile Timiş – secretar de stat 
- Cornel Frimu – consilier 
De la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
- Rodica Pârvu – director general.  

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
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 - Doina Burcău   
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu. 
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu 
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu 
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 În zilele de miercuri, 03 martie şi joi, 04 martie 2010, lucrările Comisiei au avut 
pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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