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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 septembrie 2011
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1.

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Studioului Teritorial

Constanţa, al Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 450/05.09.2011).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. La
lucrările Comisiei a luat parte, în calitate de invitat, domnul Eugen Vasiliu,
consilier personal al preşedintelui Societăţii Române de Televiziune. Domnul
Eugen Vasiliu, în calitate de reprezentant al Societăţii Române de
Televiziune a expus punctul de vedere al acestui serviciu public. Conform
prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pot fi
înfiinţate în cadrul Societăţii Române de Televiziune unităţi funcţionale
autonome prin decizia Consiliului de administraţie, nefiind necesară o
reglementare cu putere de lege. Membrii Comisiei au hotărât la finalul
dezbaterilor, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru respingere, 2 voturi
împotriva respingerii şi nici o abţinere), să propună plenului un raport de
respingere.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (Pl-x

2

479/04.07.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările
Comisiei au participat doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi domnul Dragoş Panaitescu, consilier, din
partea Ministerului Justiţiei. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au
votat cu majoritate de voturi (10 voturi pentru respingere şi un vot împotriva
respingerii) să înainteze plenului un raport de respingere.
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii 303 din 3 decembrie
2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 39/2005 privind
cinematografia precum şi pentru modificarea Legii 328/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia ( Pl-x
831/29.11.2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a luat parte la lucrările
Comisiei domnul secretar de stat Vasile Timiş. Iniţiativa legislativă are ca
obiect de reglementare transformarea sălilor şi grădinilor de cinematograf,
aflate în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a
Filmelor – „România Film”, în centre culturale. Domnul secretar de stat a
expus punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea acestei
iniţiative legislative întrucât Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a
promovat deja Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2011, care are ca obiect de
reglementare

rezolvarea

situaţiei

juridice

a

sălilor

şi

grădinilor

cinematografice, prin trecerea acestora din domeniul privat al statului, în
domeniul public al statutului şi în administrarea Regiei Autonome de
Distribuţie şi Exploatare a Filmelor – „România Film”. Reprezentantul
ministerului a subliniat faptul că din cele peste 100 de săli ce au fost preluate
de autorităţile locale doar una singură mai are program de proiecţie de filme.
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După finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi (11 voturi pentru respingere, 1 vot împotriva respingerii şi nici o
abţinere) să înainteze plenului un raport de respingere.
În data de 14 septembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de
20 de membri au fost prezenţi 17 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
Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru
(G.P. al PSD), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L),
domnul 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 Horea-Dorin Uioreanu
(G.P. al PNL) şi domnul deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD); absenţi au
fost: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), d-na deputat
Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş
(fără apartenenţă la un grup parlamentar - independent), iar dl. deputat
Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat Antal István
(G.P. al UDMR).
În data de 15 septembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de
20 de membri 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
Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru
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(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 Horea-Dorin Uioreanu (G.P. al PNL) şi dl. deputat
Mădălin Voicu (G.P. al PSD) iar absenţi au fost: d-na deputat Roberta Alma
Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), d-na
deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Gheorghe
Zoicaş (fără apartenenţă la un grup parlamentar - independent).
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