
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor Comisiei din zilele de  26 şi 27 mai 2010 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 3 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la data efectivă a 

instrumentelor de ratificare, acceptare sau participare la Convenţie, 

adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele 

Membre ale UNESCO (Pl-x 209/03.05.2010). Dezbateri în vederea 

redactării raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, tineret şi 

sport. Prima Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea 

Convenţiei şi în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, 

adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele 

Membre ale UNESCO (Pl-x 210/03.05.2010). Dezbateri în vederea 

redactării raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, tineret şi 

sport. Prima Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea 

Convenţiei referitor la lucrările anumitor organizaţii internaţionale, 

adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele 

Membre ale UNESCO (Pl-x 211/03.05.2010). Dezbateri în vederea 

redactării raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, tineret şi 

sport. Prima Cameră sesizată. 
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4. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale a 

drepturilor de autor, cu declaraţie supliment legată de articolul XVII şi 

rezoluţie referitoare la articolul XI, adoptată la Geneva, Elveţia, în 6 

septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO (Pl-x 

212/03.05.2010). Dezbateri în vederea redactării raportului comun cu 

Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport. Prima Cameră sesizată. 

5. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale privind 

drepturile de autor, cu Declaraţie supliment referitoare la articolul XVII 

şi Rezoluţie cu privire la articolul XI, revizuită la Paris, Franţa, 24 iulie 

1971, de către Statele Membre ale UNESCO (Pl-x nr. 213/2010). 

Dezbateri în vederea redactării raportului comun cu Comisia pentru 

învăţământ, tineret şi sport. Prima Cameră sesizată. 

6. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexa la 

Convenţia Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data 

de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenţiei în cazul lucrărilor 

persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Paris, Franţa, 24 IULIE 

1971, de către Statele Membre ale UNESCO (Pl-x nr. 215/2010). 

Dezbateri în vederea redactării raportului comun cu Comisia pentru 

învăţământ, tineret şi sport. Prima Cameră sesizată. 

7. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor revizuită la Paris la data de 

24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenţiei în cazul anumitor 

organizaţii internaţionale, adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de 

către Statele Membre ale UNESCO (Pl-x 216/03.05.2010). Dezbateri în 

vederea redactării raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, 

tineret şi sport. Prima Cameră sesizată. 
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8. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei referitoare la 

distribuţia programelor de semnale transmise prin satelit adoptată la 

Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO 

( Pl-x 217- 2010). Dezbateri în vederea redactării avizului. 

9. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei pentru Educaţie 

Tehnică şi Vocaţională, adoptată la Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, 

de către Statele Membre ale UNESCO (Pl-x 218/03.05.2010). 

Dezbateri în vederea redactării raportului comun cu Comisia pentru 

învăţământ, tineret şi sport. Prima Cameră sesizată.  

10. Propunere legislativă pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea 

circulaţiei internaţionale a materialelor vizuale şi auditive cu caracter 

educaţional, ştiinţific şi cultural, cu protocol de semnătură şi formă model de 

certificat puse la dispoziţie în articolul IV a sus menţionatului acord, adoptat 

la Beirut, Liban, în 10 octombrie 1948, de către Statele Membre ale 

UNESCO (Pl-x 219/03.05.2010) Dezbateri în vederea redactării raportului 

comun cu Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport. Prima Cameră 

sesizată. 

 Membrii Comisiei au analizat iniţiativele legislative mai sus 

menţionate, în primul rând sub aspectul respectării procedurilor care 

trebuiesc urmate, având în vedere faptul că, toate au ca obiect de 

reglementare ratificarea unor înţelegeri internaţionale multilaterale, ce intră 

sub incidenţa Legii nr. 590/2003 privind tratatele, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004. Domnul deputat 

Márton Árpád Francisc a precizat faptul că, din documentele anexate 

iniţiativelor legislative, nu rezultă îndeplinirea condiţiilor de semnare a 

înţelegerilor internaţionale de către partea română şi nici parcurgerea 
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procedurilor prevăzute de lege, astfel încât acestea sunt lipsite de obiectul de 

reglementare. Acest fapt rezultă şi din notele Direcţiei procedură legislativă, 

sinteze şi evaluări, din cadrul Departamentului Legislativ al Camerei 

Deputaţilor, transmise la Comisie. La dezbateri a participat, din partea 

grupului de iniţiatori, domnul deputat Horia Uioreanu. 

  La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, să 

transmită Biroului Permanent o adresă prin care să solicite retragerea acestor 

iniţiative legislative de pe agenda de lucru a Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă şi, în conformitate cu prevederile articolului 

59 pct. 13 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, sesizarea 

Comisiei pentru politică externă, cu dezbaterea în fond a acestor propuneri 

legislative. 

 În zilele de 26 şi 27 mai a.c., din totalul de 18 membri ai Comisiei au 

fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 13 deputaţi: d-na preşedinte 

Raluca Turcan (G.P. al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa Novac (G.P. 

al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), dl. secretar Florin-

Costin Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al 

PNL), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat 

Mircea Irimescu (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. 

deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. Theodor Paleologu 

(G.P. al PD-L), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC), dl. 

deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat 

Gheorghe Zoicaş (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar); au 

fost absenţi: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Nicolae Bănicioiu (GP al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. 
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al PD-L), dl. deputat Hunor Kelemen (GP al UDMR) şi dl. deputat Gheorghe 

Mirel - Taloş (G.P. al PNL).                                   
                  

 

                  PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                  Florin Costin   PĂSLARU           
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