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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

 

S I N T E Z A 
 şedinţelor din zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2005 

 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2005 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor, au participat la lucrările Comisiei, d-na Delia 

Mucică, secretar general, şi d-na Anişoara Tudor, consilier juridic. După finalizarea 

dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât ca la proxima şedinţă să continue 

discuţiile  pe articole. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat la lucrările Comisiei, din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor: d-na Delia Mucică, secretar general, şi d-na Anişoara 

Tudor, consilier juridic. La lucrările Comisei au fost prezenţi, de asemenea, dl. Ralu Filip şi 

Attila Gasparick, preşedinte şi, respectiv, membru ai Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, dl. Eugen Vasiliu, director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturi de 

Autor şi dl. Laurenţiu Oprea, consilier; dl. Radu Petric, preşedinte al Asociaţiei de 

comunicaţii prin cablu, dl. Valentin Negoiţă, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi 

Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologie a Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi alţi 

reprezentanţi ai unor organisme implicate direct în domeniu. În cursul discuţiilor, s-a 

conturat necesitatea unei cunoaşteri mai aprofundate a mecanismelor care acţionează pe 

circuitul plătitor, colector, beneficiar, al drepturilor de autor. În cursul dezbaterilor, au fost 

discutate primele 38 de puncte, ale ordonanţei.  Din cauza numeroaselor probleme de fond 

apărute, ce necesită clarificări, membrii Comisiei au hotărât reluarea dezbaterilor la viitoarea 

şedinţă. 

3. Proiectul Legii monumentelor de for public. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor au participat la lucrările Comisiei: dl. Virgil Ştefan 

Niţulescu, secretar de stat, şi dl. Adrian Crăciunescu, director general. Au fost dezbătute 

primele 8 articole ale proiectului de lege. În cursul discuţiilor conturându-se puncte de 
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vedere divergente asupra unor articole, membrii Comisiei  au hotărât continuarea discuţiilor 

la viitoarea şedinţă. 

 

La lucrările Comisiei, din data de 6 decembrie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi: d-na Raluca 

Turcan (G.P. al PNL), dl. Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. Zamfir Dumitrescu (G.P. al PSD), 

dl. Márton Árpad Fráncisc (G.P. al UDMR), dl. Dumitru Avram (G.P. al PRM), d-na Angela 

Buciu (G.P. al PRM), dl. Mihai Mălaimare (G.P. al PNL), dl. Emilian Valentin Frâncu (G.P. al 

PNL), dl. Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na Monica Octavia Muscă 

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

Mircea Stănescu (G.P. al PD), d-na Florentina Marilena Toma (G.P. al PSD), d-na Marcela 

Lavinia Vâlcov Şandru (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), d-na  deputat Creţu Gabriela, 

fiind înlocuită de dl. deputat Pupeză Viorel (G.P. al PSD), dl. deputat Mihalache Sorin Dan, fiind 

înlocuit de dl. deputat Sârbu Mugurel Liviu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Radu Podgoreanu, fiind 

înlocuit de dl. deputat Timar Liviu (G.P. al PSD); au fost absenţi d-nii deputaţi Amet Aledin 

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), Kelemen Hunor (G.P al UDMR) şi dl. deputat Bogdan Olteanu 

(G.P. al PNL).  

În data de 7 decembrie a.c. au fost prezenţi 20 de deputaţi: d-na Raluca Turcan (G.P. al 

PNL), dl. Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. Zamfir Dumitrescu (G.P. al PSD), dl. Márton Árpad 

Fráncisc (G.P. al UDMR), dl. Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. Dumitru Avram 

(G.P. al PRM), d-na Angela Buciu (G.P. al PRM), dl. Mihai Mălaimare (G.P. al PNL), dl.  

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

Naţionale), dl. Kelemen Hunor (G.P al UDMR), d-na Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), d-na 

Rodica Nassar (G.P. al PSD), d-na Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. Mircea Stănescu 

(G.P. al PD), d-na Florentina Marilena Toma (G.P. al PSD), d-na Marcela Lavinia Vâlcov Şandru 

(Fără apartenenţă la un grup parlamentar), d-na deputat Creţu Gabriela (G.P. al PSD), fiind 

înlocuită de dl. deputat Pupeză Viorel (G.P. al PSD), dl. deputat Mihalache Sorin Dan, fiind 

înlocuit de dl. deputat Sârbu Mugurel Liviu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Radu Podgoreanu, fiind 

înlocuit de dl. deputat Timar Liviu (G.P. al PSD); a fost absent dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. 

al PNL). 

În data de 8 decembrie a.c. au fost prezenţi 20 de deputaţi: d-na Raluca Turcan (G.P. al 

PNL), dl. Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. Zamfir Dumitrescu (G.P. al PSD), dl. Márton Árpad 

Fráncisc (G.P. al UDMR), dl. Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. Dumitru Avram 

(G.P. al PRM), d-na Angela Buciu (G.P. al PRM), dl. Mihai Mălaimare (G.P. al PNL), dl. 

Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor 
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Naţionale), dl. Kelemen Hunor (G.P al UDMR), d-na Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), d-na 

Rodica Nassar (G.P. al PSD), d-na Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. Mircea Stănescu 

(G.P. al PD), d-na Florentina Marilena Toma (G.P. al PSD), d-na Marcela Lavinia Vâlcov Şandru 

(Fără apartenenţă la un grup parlamentar), d-na deputat Creţu Gabriela, fiind înlocuită de dl. 

deputat Pupeză Viorel (G.P. al PSD), dl. deputat Mihalache Sorin Dan, fiind înlocuit de dl. 

deputat Sârbu Mugurel Liviu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Radu Podgoreanu, fiind înlocuit de dl. 

deputat Timar Liviu (G.P. al PSD); a fost absent dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 
 

Dumitru AVRAM 
 


