PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 5 octombrie 2010
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 504 din 11 iunie
2002 a audiovizualului (Pl-x406/2010). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. Prima Camera sesizată. Din partea Consiliului Naţional al
Audiovizualului au participat la lucrările Comisiei domnul SZÁSZ Áttila,
membru şi domnul Petre DINCĂ, consilier la Direcţia Juridică a acestei
autorităţi. Membrii Comisiei au expus puncte de vedere negative cu privire la
conţinutului acestei propuneri legislative, ce are ca obiect extinderea
atribuţiilor Consiliului Naţional al Audiovizualului în domeniul presei scrise
şi on-line, o astfel de reglementare fiind în contradicţie atât cu documentele
europene cât şi cu prevederile articolului 30 din Constituţia României,
republicată. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere.
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea
reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca
urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de
simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
(PL-x 452/2010). Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii.
Dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât să se documenteze mai
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amănunţit asupra implicaţiilor pe care modificările aduse de acest act
normativ, le vor avea în domeniul protejării monumentelor, precum şi în
domeniul colectării şi gestionării drepturilor de autor şi drepturilor conexe.
Dezbaterile asupra acestui proiect de lege au fost amânate până la audierea
reprezentanţilor ONG-urilor din domeniul dreptului de autor.
În ziua de 5 octombrie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au
fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 17 deputaţi: dl. vicepreşedinte
AMET Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor
SOCACIU (G.P. al PSD+PC), secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al
PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat
Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea
IRIMESCU (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl.
deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Gheorghe
Mirel - TALOŞ (G.P. al PNL), doamna deputat Teodora Virgina
TRANDAFIR, dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC), dl.
deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat
Gheorghe ZOICAŞ (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar);
următorii deputaţi au fost absenţi, fiind înlocuiţi după cum urmează: d-na
deputat Raluca TURCAN (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat
Răzvan Şerban MUSTEA (G.P. al PD-L), doamna deputat Brânduşa
Cornelia NOVAC (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de doamna deputat Maria
STAVROSITU (G.P. al PD-L), doamna deputat Roberta Alma ANASTASE
(G.P. al PD-L) a fost înlocuită de doamna deputat Doiniţa CHIRCU (G.P. al
PD-L), domnul deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al PD-L) a fost
înlocuit de domnul deputat Marius GÖNDÖR (G.P. al PD-L) şi dl. deputat
Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L) a fost înlocuit de domnul deputat
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Marius SPÎNU (G.P. al PD-L); au fost absenţi dl. deputat Nicolae
BĂNICIOIU (GP al PSD+PC) şi dl. deputat HUNOR Kelemen (GP al
UDMR).

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

SECRETAR,
Florin Costin PĂSLARU

