
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 10, 11 şi 12 mai 2011 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbatere publică - „O lege a presei – Necesitate sau o restrângere a 

drepturilor jurnaliştilor ?”. Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

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

stat. Organizaţiile neguvernamentale, au fost reprezentate la lucrările 

Comisiei după cum urmează: din partea Centrului pentru Jurnalism 

Independent - doamna Ioana Avadani, director executiv şi doamna Cristina 

Lupu, coordonator programe; din partea Asociaţiei Jurnaliştilor din România 

- domnul Cezar Ion, preşedinte; din partea  Active Watch – Agenţia de 

Monitorizare a Presei - domnul Mircea Toma, preşedinte şi doamna Liana 

Ganea, secretar general; din partea Pro Democraţia - doamna Luiza 

Bălăceanu, coordonator relaţii publice; din partea Federaţiei Române a 

Jurnaliştilor MediaSind – domnul Cristian Godinac, preşedinte; din partea 

Uniunii Ziariştilor Profesionişti – doamna Adriana Frăteanu, vicepreşedinte 

şi domnul Constantin Oprişiu, şef departament; din partea Clubului Român 

de Presă – doamna Maria Ţoghină, vicepreşedinte; din partea Asociaţiei 

Române pentru Comunicaţii Audiovizuale – domnul George Chiriţă; din 

partea Institutului pentru Politici Publice - domnul Adrian Moraru, director 

adjunct; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune - domnul Adrian 

Moise, preşedinte al Comitetului sectorial pe ramura mass-media. Punctul de 

plecare al acestei dezbateri l-a constituit recentul document, propunere de 

iniţiativă legislativă, depus la Camera Deputaţilor pe data de 3 mai a.c., cu 
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ocazia Zilei internaţionale a libertăţii presei, de către reprezentanţii unor 

organizaţii media. Doamna Ioana Avădani, în calitate de reprezentant al 

grupului de ong-uri, iniţiatoare a propunerii de proiect legislativ, depus la 

Camera Deputaţilor, a făcut o scurtă prezentare a motivelor ce au condus la 

acest demers, şi a enunţat cele câteva idei pe care le conţine textul, care în 

realitate sunt simple enunţuri cu privire la libertatea şi independenţa presei, 

consfinţite şi de Constituţia României. În fapt, concluzia expunerii domniei 

sale consta în lipsa necesităţii unei reglementări pentru presa scrisă şi 

încurajarea unui sistem de autoreglementare practicat şi în alte ţări europene. 

Vorbitorii au afirmat unanim că nu este nevoie de o lege a presei, soluţia 

ideală fiind autoreglementarea, dar în acelaşi timp, au fost semnalate abateri 

de la deontologia profesională, prin cultivarea senzaţionalului în detrimentul 

interesului public şi al informării corecte. Reprezentantul Institutului pentru 

Politici Publice, domnul Adrian Moraru, s-a referit la presa scrisă, care este 

sortită să dispară, având în vedere numărul mare de publicaţii care au 

renunţat să mai apară în formatul pe hârtie, rămânând doar în forma on-line. 

În acest sens, vorbitorul a subliniat că ar trebui concentrată atenţia opiniei 

publice, nu asupra presei scrise, ci asupra spaţiului internetului, care oferă 

largi posibilităţi de expunere a unor puncte de vedere, şi care ar trebui 

reglementat. În replică, doamna Liana Ganea a subliniat faptul că nu există 

nicăieri în lume un organism, de tipul Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, care să reglementeze domeniul presei scrise şi nici al 

internetului. Doamna preşedinte Raluca Turcan a subliniat necesitatea 

sancţionării derapajelor din domeniul presei de către membrii breslei, dar pe 

de altă parte, s-a afirmat încă odată ca un susţinător al libertăţii presei, care 

este un barometru al funcţionării democraţiei. La finalul dezbaterilor, 
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invitaţii şi-au exprimat satisfacţia faţă de organizarea acestei dezbateri 

publice, ce a oferit un nou prilej de comunicare şi consultări între 

reprezentanţii societăţii civile, ai organizaţiilor din domeniul presei şi 

reprezentanţii legislativului. 

2. 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. Membrii 

Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la o viitoare şedinţă. 

3. 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. Pentru o 

mai serioasă documentare, membrii Comisiei au hotărât să continue 

dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

 4. 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 187/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. Membrii Comisiei a hotărât să amâne votul asupra 

acestui proiect de lege pentru  viitoarea şedinţă. 
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 În zilele de 10, 11 şi 12 mai a.c. din numărul total de 20 membri, la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 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), domnul 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), domnul deputat Gheorghe - 

Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu (G.P. al 

PNL), absenţi au fost: doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-

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

Cristian-Ion Burlacu (G.P. al PD-L), doamna deputat Teodora Virginia 

Trandafir (G.P. al PD-L), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 

domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mădălin 

Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă 

la  un grup parlamentar - independent),. 

  

 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
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