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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 mai 2011 
 

 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.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în 

subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi 

reducerea unor cheltuieli (PL-X 179/11.04.2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, la lucrările Comisiei a participat domnul Vasile Timiş, secretar de 

stat.  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 7 voturi pentru, 

nici un vot împotrivă şi 5 abţineri, să trimită  plenului un raport de adoptare. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale (PL-X 83/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, la lucrările Comisiei a participat domnul Vasile Timiş, secretar de 

stat. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să  supună 

plenului un raport de adoptare. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanism ( PL-X 187/12.04.2011). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Cu majoritate de voturi, membrii 

Comisiei au hotărât să transmită Comisiei pentru administraţie publică, 
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amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, sesizată pentru dezbatere  pe 

fond, un aviz negativ pentru acest proiect de lege. 

4. Proiectul de lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate (Pl-x 181/11.04.2011). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Membrii Comisiei au analizat conţinutul Proiectului de lege supus avizării. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au avizat favorabil proiectul de lege, 

cu majoritate de voturi. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.148/2000 privind publicitatea (Pl-x 216/ 2.05/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan şi 

domnul deputat Márton Árpád Francisc. Pentru o documentare suplimentară, 

membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei  Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 

artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 (Pl-x 

228/02.05.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la lucrările Comisiei a 

participat domnul Vasile Timiş, secretar de stat. Considerând că textul legii 

propuse spre modificare este acoperitor în ceea ce priveşte scopul vizat de 

propunerea legislativă, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să transmită plenului un raport de respingere. 

7. Propunerea legislativă „Legea profesiei de jurnalist” (Pl-x 

264/09.05.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii 

Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative - respinse de Senat - al cărui 

subiect a constituit, de curând tema unei dezbateri publice privind 
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independenţa presei şi necesitatea reglementării acestui domeniu. Vorbitorii 

au subliniat necesitatea susţinerii autoreglementării, creşterea 

responsabilităţii breslei printr-o mai activă implicare în sensul sancţionării la 

nivel organizaţional a derapajelor din spaţiul public. Membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, redactarea unui raport de respingere. 

 În zilele de 24, 25 şi 26 mai a.c. din numărul total de 20 membri, la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi: d-na preşedinte Raluca 

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

Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), d-na secretar 

Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Cristian-Ion Burlacu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. 

al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Márton 

Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al 

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

Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. 

al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat 

Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la  un grup parlamentar - independent), 

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

deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu 

(G.P. al PNL) şi d-na deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L).  

  

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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