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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 februarie 2012
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea
Legii audiovizualului (Pl-x 659/2010/2012/01.02.2012). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului înlocuitor. Din partea Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional a participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat,
domnul secretar de stat Vasile Timiş. Domnia sa a prezentat punctul de
vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Membrii Comisiei au reluat dezbaterea asupra acestei iniţiativei legislative,
analizând textul solicitării transmise de Preşedintele României precum şi
documentul transmis de Centrul Pentru Jurnalism Independent. Prin luările
de cuvânt parlamentarii au subliniat faptul că instituirea obligativităţii de
difuzarea a unor minute dedicate culturii, ori ştirilor culturale nu poate fi
considerată ca intruziune în programul editorial al posturilor de televiziune.
La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterea
proiectului de lege la următoarea şedinţă a Comisiei.
2. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art.29 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 784/01.02.2012). Camera deputaţilor este
prima Cameră sesizată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a participat la lucrările
Comisiei, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Vasile Timiş.
Membrii Comisiei au analizat conţinutul propunerii legislative după ce
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iniţiatorul, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, a făcut o scurtă prezentare
iniţiativei legislative. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să
amâne votul asupra acestei iniţiative legislative, pentru a primi Punctul de
vedere al Guvernului.
3. Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr. 3 din 28 martie 1974
Legea Presei din Republica Socialistă România (Pl-x 733/05.12.2011).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia juridică de
disciplină şi imunităţi. Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional a participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat, domnul
secretar de stat Vasile Timiş. Domnul deputat Márton Árpád Francisc a făcut
o scurtă prezentare a iniţiativei legislative ce vizează abrogarea unei
reglementari din perioada regimului comunist. Membrii Comisiei au expus
puncte de vedere în sensul susţinerii acestei iniţiative legislative. La finalul
dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să
transmită Comisiei juridice un raport preliminar de adoptare a propunerii
legislative.
4. Proiectul de lege privind instituirea Zilei Limbii Române (Pl-x
771/19.12.2011). Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Din partea

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a participat la lucrările
Comisiei, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Vasile Timiş. Domnia
sa a expus Punctul de vedere al Guvernului, care susţine adoptarea acestei
iniţiative legislative cu unele observaţii. Doamna preşedinte Raluca Turcan a
propus unele modificări ale textului pentru respectarea rigorii normative.
Membrii Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege şi au hotărât cu
unanimitate de voturi să propună plenului un raport de adoptare cu
amendamente.

3

5. Proiectul de lege privind consacrarea zilei de 10 Mai – Ziua
Independenţei ca zi de sărbătoare naţională (Pl-x 721/05.12.2011). Dezbateri
în vederea întocmirii avizului. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au
hotărât cu unanimitate de voturi avizarea negativă a acestui proiect de lege.
6. Diverse. Doamna preşedinte Raluca Turcan a adus în atenţia
membrilor Comisiei un document transmis de conducerea Societăţii Române
de Radiodifuziune, prins care se solicită Comisiei un punct de vedere
referitor la interpretarea textului art. 23 din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii
Române de Televiziune. În încheierea dezbaterilor membrii Comisei au
hotărât invitarea Preşedintelui director – general al Societăţii Române de
Radiodifuziune la o viitoare şedinţă, în care vor fi dezbătute procedura de
desemnare a membrilor comitetului director şi situaţiile de incompatibilitate
despre care se face vorbire în articolul mai sus menţionat.
În data de 14 februarie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de
19 de membri au fost prezenţi 14 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan
(G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl.
vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na secretar
Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru
(G.P. al PSD), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat
Marin Bobeş (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl.
deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Ciprian
Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor
Naţionale), dl. deputat Horea Dorin Uioreanu (G.P. al PNL), dl. deputat
Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă
la un grup parlamentar), iar următorii parlamentari au fost absenţi: d-na
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deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Mircea
Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl.
deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Gheorghe - Mirel
Taloş (G.P. al PNL).
În zilele de 15 şi 16 februarie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul
total de 19 de membri au fost prezenţi 11 deputaţi: d-na preşedinte Raluca
Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), d-na
secretar Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin
Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl.
deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al
PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin
Ciprian Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi
deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), iar
următorii parlamentari au fost absenţi: dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P.
al Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PDL), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Duşan Popov
(G.P. al Minorităţilor Naţionale),dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al
UDMR), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi domnul deputat Horea-Dorin Uioreanu (G.P. al
PNL).
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