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

SINTEZA
lucrărilor şedinţelor din zilele de 22 şi 23 aprilie 2013
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.

25/2013

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

audiovizualului nr. 504/2002 (PL - x 114/2013). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat domnul Dan Nica,
ministrul pentru societatea informaţională şi domnul Sorin Vicol, secretar de
stat. Domnul ministru Dan Nica a prezentat membrilor Comisiei principalele
cauze care au condus la elaborarea Ordonanţei de urgenţă, respectiv, faptul
că, prin intermediul acestui act normativ, se va permite sectorului
audiovizual să realizeze schimbările necesare pentru a se adapta la evoluţia
pieţei în acest domeniu. Membrii Comisiei au analizat conţinutul proiectului
de Lege şi au exprimat diverse opinii, respectiv faptul că pentru această
modificare legislativă nu se justifică procedura de urgenţă. Deasemenea, s-a
menţionat şi faptul că prevederile Legii Sapin, care ar fi inspirat modificările
propuse prin intermediul Ordonanţei de urgenţă, nu ar fi fost preluate
integral, precum şi observaţii cu privire la aplicabilitatea acestor prevederi
doar pentru publicitatea televizată. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:
domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte MădălinŞtefan Voicu, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Mihai-Răzvan
Sturzu, domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia, domnul deputat Ion Ochi şi
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domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma dezbaterilor, membrii
Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi în sală
în momentul votului, să înainteze plenului un raport de aprobare a
Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.
504/2002, cu amendamente.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (PL - x 339/2010). Dezbateri
în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat doamna
Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. Membrii Comisiei au
analizat Punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea acestei
iniţiative legislative, precum şi conţinutul proiectului de lege. În luările de
cuvânt s-a subliniat faptul că textul propus nu este de natură să aducă
modificările aşteptate de către cei care lucrează în domeniul cinematografiei,
precizându-se faptul că, în prezent, s-a constituit un grup de lucru care să
analizeze prevederile legale din acest domeniu, şi care să propună un set de
modificări vizând îmbunătăţirea activităţii din domeniul cinematografic. În
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenţi în sală în momentul votului, să înainteze plenului un
raport de respingere.
3. Domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu a informat membrii
Comisiei cu privire la o scrisoare adresată de către un grup de membrii ai
Consiliului Naţional al Audiovizualului. Semnatarii acestei scrisori, doamna
Narcisa Iorga, domnul Valentin Alexandru Jucan şi domnul Florin Gabrea
aduc la cunoştinţa membrilor Comisiei faptul că doamna Laura Georgescu,
preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului, ar fi încălcat
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prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, prin publicarea unei Decizii
în Monitorul Oficial, într-o formă diferită faţă de cea adoptată în cadrul
Consiliului. Membrii Comisiei au exprimat diferite opinii în legătură cu acest
subiect. Întrucât, aşa cum se menţionează în scrisoare, această faptă a fost
deja adusă, de către semnatari, la cunoştinţa Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, au opinat, în unanimitate, că trebuie să se aştepte
decizia acestei instituţii cu privire la faptele semnalate.
În ziua de 22 aprilie din numărul total de 21 de membri, au fost
prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (GP al PNL), dl.
vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. vicepreşedinte
Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al
PSD), dl. deputat Ciubotaru Lucian Manuel (GP al PSD), dl. deputat Florea
Damian (GP al PC), dl. deputat Virgil E. Delureanu (GP al PSD), dl. deputat
Dragoş-Ionel Gunia (GP al PDL), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al
UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR), d-na deputat
Liliana Mincă (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), (GP al
PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP al PP-DD), dl. deputat Mihai-Răzvan
Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (GP al PNL) dl.
deputat Ioan Tămâian (GP al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al PSD);
au fost absenţi domnul deputat Dan-Cristian Popescu (GP al PDL), domnul
deputat Theodor Paleologu (G.P. al PDL) iar domnul deputat Costel Alexe
(G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Paul Dumbrăvanu (G.P. al
PNL).
În ziua de 23 aprilie 2013 din numărul total de 21 membri, la lucrările
Comisiei pentru cultură au fost prezenţi 17 deputaţi: dl. preşedinte Gigel3
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Sorinel Ştirbu (GP al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al
PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor
Naţionale), dl. secretar Florin -Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. secretar
Florin-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. deputat Costel Alexe (G.P. al PNL),
dl. deputat Ciubotaru Lucian Manuel (GP al PSD), dl. deputat Florea Damian
(GP al PC) dl. deputat Virgil E. Delureanu (GP al PSD), dl. deputat Kelemen
Hunor (GP al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR),
dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP al PP-DD),
dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel
Taloş (GP al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL) şi dl. deputat Ioan
Vulpescu (GP al PSD); au fost absenţi: dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP
al PDL), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), domnul deputat DanCristian Popescu (GP al PDL) şi domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al
PDL).

PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Florin - Costin PÂSLARU
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