PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 14 şi 16 noiembrie 2011
În zilele de 14 şi 16 noiembrie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, absenţi fiind următorii: doamna deputat Roberta
Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L),
domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi doamna deputat Teodora Virginia
Trandafir (G.P. al PD-L).
Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de doamna preşedinte Raluca
Turcan şi de domnul vicepreşedinte Amet Aledin.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public (Pl-x 479/04.07.2011). Dezbateri
în vederea întocmirii raportului suplimentar. Proiectul de lege a fost retrimis la Comisie
în data de 2 noiembrie a.c. pentru reluarea dezbaterilor şi redactarea unui nou raport. La
lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Oana Bucur, consilier
juridic în Ministerul Justiţiei, domnul Gabriel Mitroi, comisar şef şi respectiv, domnul
Cătălin Giulescu, şef oficiu, responsabil cu administrarea datelor personale, din partea
Ministerului Administraţiei şi Internelor. Invitaţii au argumentat din nou punctul de
vedere al Guvernului, subliniind necesitatea întocmirii unui raport de respingere a
acestei iniţiative legislative. Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl
constituie promovarea unor prevederi cu scopul de a interzice accesul la informaţiile
existente în dosare penale aflate în dezbaterea instanţelor, precum şi introducerea unor
prevederi care să sancţioneze pe conducătorii instituţiilor, care pun la dispoziţie astfel
de informaţii. Domnul deputat Márton Árpád Franscisc a solicitat explicaţii cu privire

la difuzarea, pe diferite programe de ştiri, a transcrierilor unor fragmente de convorbiri
telefonice, părţi ale unor dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. Doamna
preşedinte Raluca Turcan a subliniat faptul că, în opinia sa, problema difuzării
informaţiilor din dosare, în programele de ştiri ale televiziunilor poate fi soluţionată
prin intermediul Consiliului Naţional al Audiovizualului, şi a întării sistemului de
sancţionare în domeniul audiovizual. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca
Turcan, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat Mircea Irimescu şi
domnul deputat Márton Árpád Franscisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi ( 11 voturi pentru respingere, nici un vot împotrivă şi o
abţinere) să propună plenului un raport de respingere.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind
combaterea pornografiei (PL-x 220/02.05.2011). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului suplimentar. Proiectul de lege a fost retrimis la Comisie în data de 2
noiembrie a.c. pentru reluarea dezbaterilor şi redactarea unui nou raport. Membrii
Comisiei au reluat dezbaterea asupra acestui proiect de lege. Au luat cuvântul: doamna
preşedinte

Raluca

Turcan,

domnul

vicepreşedinte

Victor

Socaciu,

domnul

vicepreşedinte Amet Aledin, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat
Mircea Irimescu. În luările de cuvânt, parlamentarii au subliniat că dincolo de problema
reală a accesului minorilor la site-urile pentru adulţi, sistemul care este propus nu poate
fi funcţional. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să-şi menţină punctul de vedere iniţial şi să transmită plenului un raport de
respingere.
3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 619/10.11.2011), retrimis la Comisie în
data 9 noiembrie a.c. Dezbateri în vederea întocmirii unui nou raport. La lucrările
Comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Vasile Timiş, secretar de stat în
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Domnia sa a prezentat Punctul de vedere
al Guvernului, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. La dezbateri au
luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor
Socaciu, domnul secretar Florin - Costin Pâslaru, domnul deputat Mircea Irimescu.
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Membrii

Comisiei

au

hotărât,

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votului, să-şi menţină punctul de vedere şi să propună plenului un
raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru completarea art. 51 alin. (3) din Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
4. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 599/07.11.2011).
Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate
de invitaţi domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional şi doamna Alina Ştefan, şef serviciu în Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale. Parlamentarii au analizat texul iniţiativei care propune unele
modificări ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, în sensul introducerii unei categorii profesionale în grile, care în
prezent nu este înscrisă. Aceasta este cea a coristului de filarmonică, ce trebuie
adăugată în anexa specifică la poziţia corist/operă/operetă. Au luat cuvântul: domnul
vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar
Brânduşa Cornelia Novac, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat
Mircea Irimescu şi domnul deputat Mădălin Voicu. La finalul dezbaterilor membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil această iniţiativă
legislativă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PÂSLARU
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