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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 16 iunie 2011
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
41/1994

privind

organizarea

şi

funcţionarea

Societăţii

Române

de

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 351/07.06.2011).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. La lucrările
Comisei a participat domnul Vasile Timiş, secretar de stat, în cadrul
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Din partea Societăţii Române
de Televiziune au participat: domnul Alexandru Lăzescu, preşedinte-director
general şi domnul Eugen Vasiliu, consilier; din partea Societăţii Române de
Radiodifuziune a participat doamna Maria Ţoghină, membru în Consiliul de
Administraţie. La finalul lucrărilor, membrii Comisiei au hotărât să continue
dezbaterile la viitoarea şedinţă.
2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (PL-x
389/07.06.2011). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisei
au participat domnul Vasile Timiş, secretar de stat, în cadrul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, care a expus punctul de vedere al
Guvernului, ce nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi domnul
Dorin Ciocan, director în Ministerul Administraţiei şi Internelor. La încheierea
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lucrărilor, membrii Comisiei au hotărât să amâne votul pentru o şedinţă
viitoare.
3. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003
privind prevenirea şi combaterea pornografiei (Pl-x 220/02.05.2011). Dezbateri
în vederea întocmirii raportului. Parlamentarii au analizat textul proiectului de
modificare a legii şi au solicitat prezenţa unui reprezentant din partea
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei care să poată oferi
răspunsuri la problemele de ordin tehnic legate de reglementarea procedurii de
supraveghere-taxare în domeniul spaţiului virtual al Internetului. La finalul
lucrărilor, membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterea la o şedinţă
viitoare.
În zilele de 15 şi 16 iunie a.c., la lucrările Comisiei, din numărul total de
20 de membri au fost prezenţi 16 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl.
vicepreşedinte

Amet

Aledin

(G.P.

al

Minorităţilor

Naţionale),

dl.

vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), d-na secretar Brânduşa Cornelia
Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl.
deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Florin Anghel (G.P. al
PD-L), 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 Horea-Dorin Uioreanu (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), iar absenţi au fost: d-na deputat Roberta
Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Cristian – Ion Burlacu (G.P. al PD-
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L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi d-na deputat Teodora
Virginia Trandafir (G.P. al PD-L).

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PÂSLARU

