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S I N T E Z A 

 Şedinţelor din zilele de  2 şi 3 mai 2007 

 Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002 (Pl.-x.189/23.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei: 

doamna Monica Besnilă, consilier şi domnul Demeter Andras, 

director general în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, doamna 

Ana Maria Dobre, consilier la Departamentul pentru Afaceri 

Europene, domnul Şerban Pretor, director în cadrul Consiliului 

Naţional al Audiovizualului şi domnul Constantin Harasim, director 

la Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu. La încheierea dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 

respingerea propunerii legislative. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial ( PL.- 

x 224/10.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei domnul Demeter 

Andras, director general în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Membrii Comisiei au hotărât la finalul dezbaterilor generale 

analizarea pe fond a Ordonanţei Guvernului nr.19/2007 într-o 

viitoare şedinţă, concomitent cu propunerea legislativă ce tratează 

acelaşi subiect şi care urmează să fie transmisă   Comisiei.  
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea  activităţii de impresariat artistic 

(PL-x 249/16.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei domnul Demeter 

Andras, director general în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

La încheierea dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărât 

analizarea pe articole a textului proiectului de lege la o viitoare 

şedinţă. 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 

Depozitului legal de documente, indiferent de suport (PL-x 

975/12.04.2007). Dezbateri în vederea  redactării unui nou raport, ca 

urmare a retransmiterii proiectului de lege la Comisie. În calitate de 

invitat a luat parte la lucrările Comisiei, din partea Ministerului 

Culturii şi Cultelor domnul director general Demeter Andras. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât continuarea 

discuţiilor la o viitoare şedinţă, după primirea amendamentelor ce 

vor fi formulate de către Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţii.   

 În zilele de 2 şi 3 mai a.c., din totalul de 19 membri, au fost prezenţi 

un număr de 15 deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL), d-na 

vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Petre 

Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), dl. deputat Amet 

Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Angela Buciu (G.P. 
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al PRM), dl. deputat George Crin Laurenţiu Antonescu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al 

PNL), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat 

Mircea Stănescu (G.P. al PSD) şi d-na deputat Lavinia Marcela Vâlcov – 

Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar); au fost absenţi: d-na 

deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Sorin Dan Mihalache 

(G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD).  

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

            SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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