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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 24 şi 25 aprilie 2012
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea,
organizarea

şi

funcţionarea

Institutului

Cultural

Român

(PL-x

616/09.11.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de
invitaţi, la lucrările Comisiei au participat doamna Tania Mihăilescu,
vicepreşedinte şi domnul Valentin Săndulescu, secretar general, din partea
Institutului Cultural Român, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe a
participat doamna Fabiola Stoi, expert diplomat. Membrii Comisiei au
analizat conţinutul proiectului de lege, precum şi avizele însoţitoare. embrii
Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, să transmită
plenului un raport de adoptare a proiectului de lege, în forma prezentată.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
(PLx 732/05.12.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate
de invitaţi, la lucrările Comisiei au participat doamna Tania Mihăilescu,
vicepreşedinte şi domnul Valentin Săndulescu, vicepreşedinte şi respectiv
secretar general, din partea Institutului Cultural Român, iar din partea
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Ministerului Afacerilor Externe a participat doamna Fabiola Stoi, expert
diplomat. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenţi, să transmită plenului un raport de respingere a
proiectului de lege. Având în vedere faptul că cele două proiecte de lege au
ca obiect modificarea aceluiaşi act normativ, în conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului Camerei Deputaţilor, s-a hotărât redactarea unui singur
raport prin care se propune adoptarea P. l - x 616/09.12.2011 şi respectiv
respingerea P. l - x 732/05.12.2011.
3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/26.10.2009). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat din partea
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional doamna subsecretar de stat
Irina Cajal. Dezbaterile au fost amânate.
4. Proiectul Legii timbrului cultural (P. l - x 453/27.06.2011). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei, au
participat: domnul Robert Bucur, director general din partea Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor,; din partea Uniunii Editorilor din
România, domnul Claudiu Istrate, director executiv; din partea Asociaţiei
Editorilor din România, domnul Mihai Mitrică, director executiv; din partea
Asociaţiei Producătorilor şi Organizatorilor de Spectacole din România
domnul Ionuţ Pavel, preşedinte şi domnul Dragoş Chişcoci, membru; din
partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, doamna
Alexandrina Scrioşteanu, director executiv, doamna avocat Andreea Stratulă,
domnul Dan Popi - membru al Consiliului Director, precum şi domnii Andrei
Georgescu şi Răzvan Pele, avocaţi, reprezentanţi ai Casei de Avocatură
Muşat şi Asociaţii. Doamna preşedinte Raluca Turcan a solicitat invitaţilor să
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transmită în decurs de o săptămână propuneri de amendare a textului. La
finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la
viitoarea şedinţă.
5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2011
(PL-x 522/2011). Vot final asupra raportului comun cu Comisia juridică de
disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea
voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, să transmită plenului un
raport de respingere a proiectului de respingere şi respectiv de adoptare a
Ordonanţei Guvernului nr. 47/2011, cu amendamente.
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor
de for public nr. 120/2006 (PL-x 775/2011). Vot final. Membrii Comisiei au
hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi să transmită plenului un raport
de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente.
În zilele de 24 şi 25 aprilie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total
de 19 de membri ai Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi: d-na preşedinte
Raluca Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), d-na secretar Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al
PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Marin
Bobeş (G.P. al PSD), deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat
Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P.
al UDMR), 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 dl. deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup
parlamentar), iar următorii parlamentari au fost absenţi: d-na deputat Roberta
Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al
PSD), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea
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Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi
dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL).

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Brânduşa Cornelia NOVAC

