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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 29 şi 30 septembrie 2015 
 
 

În zilele de 29 şi 30 septembrie a.c. din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 18 de deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Florin-Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), domnul 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ, de  domnul preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu şi de domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe (PLx 315/25.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La lucrările Comisiei a 

participat dl. Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Parlamentarii au 

dezbătut raportul preliminar întocmit împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. La discuţii au participat: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Radu Mihai Popa. La finalul 

lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să prezinte plenului un 

raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu amendamente.  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 

privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la  televiziunea 

analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la 

nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Prima 
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Cameră sesizată (PLX 593/23.09.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţii. La lucrările Comisiei a 

participat dl. Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, iar din partea 

Societăţii Române de Televiziune, au participat d-na. Oana Popescu, coordonator cu 

atribuţii de Director TVr 2 şi d-na. Claudia Malauţ, referent economist. Parlamentarii au 

analizat conţinutul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015. La discuţii au 

participat: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc, domnul secretar Florin Alexandru Alexe, domnul deputat Dan-Cristian Popescu şi 

domnul deputat Radu Mihai Popa. La finalul lucrărilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să continue dezbaterile asupra proiectului de lege într-o şedinţă 

comună împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţii. 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea nr. 

148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea  Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. 

(Pl-x 450/10.06.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu 

Comisia pentru sănătate. Prima Cameră sesizată. Având în vedere că s-au prezentat 

punctele de vedere asupra propunerii legislative în şedinţele anterioare, la lucrările Comisiei 

au fost dezbătute amendamentele aduse textului de dl. vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Dan Cristian Popescu. La finalul lucrărilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului un raport comun 

de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea nr. 

148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea  Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. 

 4. Reexaminarea – la solicitarea Preşedintelui României – a Legii pentru conferirea 

titlului „Erou al Naţiunii Române” lui Avram Iancu  pentru viaţa închinată şi jertfită spre 

propăşirea neamului românesc (PL-x 194/2014/2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Termen pentru depunerea 

raportului 4 iunie 2015. Termen pentru depunerea amendamentelor 11 iunie 2015. Termen 

pentru depunerea raportului înlocuitor 16 iunie 2015. În calitate de invitat, a participat la 

lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 
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Culturii. Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra textului de lege. În cadrul dezbaterilor au 

luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Márton 

Árpád Francisc, domnul deputat Radu Mihai Popa şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului un raport  de adoptare a Cererii de Reexaminare transmisă de Preşedintele 

României. 

         5. Proiectul de lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare (PLx 499/22.06.2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat, a participat la lucrările 

Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat conţinutul textului de lege. Au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, 

domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, domnul deputat Dan-Cristian Popescu şi 

domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul lucrărilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să prezinte plenului un raport de adoptare.  

 

 

 
  

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR, 
  

Florin - Costin PÂSLARU 
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