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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei din ziua de 19 octombrie 2010 

În ziua de 19 octombrie a.c. din numărul total de 19 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat 

Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei ANGHEL 

(G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae BĂNICIOIU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat 

KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-

L) şi dl. deputat Gheorghe-Mirel TALOŞ (G.P. al PNL).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca TURCAN.  

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

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau 

simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor 

asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 

Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 

Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 (PLx 452/2010). Raport comun cu Comisia 

pentru industrii şi servicii. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de 

invitaţi, au participat la lucrările Comisiei, următorii: domnul Andrei TODEA, secretar 

de stat în cadrul Secretaritatului General al Guvernului; din partea Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Dan NICOLAE, consilier, iar din partea 

Oficiului Român pentru Drepturi de Autor - domnul Robert BUCUR, director general. 

Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor 

SOCACIU, doamna secretar Brânduşa NOVAC, doamna deputat Teodora Virginia 

TRANDAFIR, domnul deputat Mircea IRIMESCU şi domnul deputat MÁRTON 

Árpád Francisc. Membrii Comisiei au analizat amendamentele depuse la Comisie de 

Organizaţiile de Gestiune colectivă a drepturilor de autor şi au propus forme de 

îmbunătăţire a redactării textului atât pe fond cât şi ca formă. La finalul dezbaterilor 
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membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere) să propună plenului un raport de adoptare cu amendamente. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 182/2000 

privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată (Pl-x 275/2010). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, la lucrările Comisiei a participa dl. Dan NICOLAE, director.  

Reprezentantul ministerului a expus şi a argumentat punctul de vedere negativ al 

Guvernului. În cursul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca 

TURCAN şi domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU. La finalul dezbaterilor 

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

de respingere. 

 3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 

privind cinematografia (PL-x 339/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Dezbaterea asupra Proiectului de Lege a fost amânată în vederea clarificării unor 

termeni privind sistemul de finanţare în domeniul  industriei filmului. 

 

 

     

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PĂSLARU  
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