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

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 18 şi 19 septembrie 2013
În ziua de 18 septembrie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi; au fost absenţi: domnul deputat Florin
Alexandru Alexe (G.P. al PNL), domnul deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL)
şi domnul de deputat Gigel Sorinel Ştirbu G.P. al PNL).
În ziua de 19 septembrie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, iar absenţi au fost domnul deputat Dan
Cristian Popescu (G.P. al PDL) şi domnul deputat Gigel Sorinel Ştirbu G.P. al PNL).
Lucrările au fost conduse de domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei
Limbii Române. (PL–x 269/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.
În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei doamna Irina Cajal,
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Membrii Comisiei au
analizat

conţinutul

iniţiativei

legislative.

Au

luat

cuvântul:

domnul

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat Ion Ochi şi domnul
deputat Dragoş Ionel Gunia. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să continue analiza proiectului de lege la
viitoarea şedinţă, în prezenţa iniţiatorului.
2. Cererea de Reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
1

Audiovizualului nr. 504/2002 (PLx-114/2013). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului; termen pentru raport 5 septembrie; termen pentru depunerea
amendamentelor 12 septembrie; dezbateri în vederea întocmirii raportului
înlocuitor - termen pentru depunerea raportului înlocuitor 17 septembrie. La
lucrările Comisiei a participat domnul Sorin Vicol, secretar de stat din partea
Ministerului pentru Societatea Informaţională. Membrii Comisiei au analizat
Cererea de Reexaminarea transmisă de preşedintele României, precum şi
propunerile de amendare. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin
Ştefan Voicu, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia.
La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să amâne luarea unei
decizii prin vot, pentru mai bună documentare cu privire la soluţia optimă de
amendare a textului şi continuarea discuţiilor la viitoarea şedinţă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel - Sorinel ŞTIRBU

Florin - Costin PÂSLARU
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