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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de 8 şi 10 septembrie 2015 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL-x 373/2013). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat, a 

participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. Parlamentarii au reluat 

dezbaterea asupra amendamentelor aduse textului Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.72/2013. Pentru lămurirea unor probleme 

de fond rămase în suspensie, reprezentantul Ministerului Culturii a 

solicitat o amânare de două săptămâni a dezbaterilor asupra acestui 

proiect de lege. 

 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru 

modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului (Pl-x 

450/10.06.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie. Prima Cameră 
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sesizată. La lucrările Comisiei au participat numeroşi invitaţi: 

doamna Laura Frunzetti, director executiv în cadrul Consiliului 

Român pentru Publicitate – „RAC”, doamna Anne – Marie Obretin, 

din partea Uniunii Agenţiilor de Publicitate din România, domnul 

Mihai Bârsan, preşedintele  IAA – România Impriming Excellence 

in Comunications Worldwide, domnul Robert Bogdanffy, 

reprezentant al Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailărilor 

Faramaceutici din România - ADRFR şi domnul Dan Zaharescu, 

director executiv al – Asociaţiei Române a Producătorilor din 

Industria Medicamentelor – ARPIM. În cadrul dezbaterilor generale 

invitaţii şi - au prezentat punctele de vedere asupra propunerii 

legislative, susţinând în mod unanim necesitatea respingerii acestei 

iniţiative legislative, ce contravine, în opinia domniilor lor, 

reglementărilor europene în domeniu. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să continue 

dezbaterile asupra acestui proiect de lege la viitoarea şedinţă. 

 3. Reexaminarea, la solicitarea Preşedintelui României, a 

Legii pentru conferirea titlului „Erou al Naţiunii Române” lui 

Avram Iancu pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea 

neamului românesc (PL-x194/2014/2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi. În calitate de invitat, a participat la lucrările 

Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Culturii. Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra 

textului de lege. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
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voturi, să continue dezbaterea asupra cererii de Reexaminare la 

viitoarea şedinţă. 

  4. Proiectul de lege pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare 

Româneşti (PL-x 427/2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. În calitate de invitat, a participat la lucrările Comisiei 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii. Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra textului de lege. 

La finalul lucrărilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să continue dezbaterea asupra proiectului de lege la 

viitoarea şedinţă. 

În zilele de  8 şi 10 septembrie 2015, din numărul total de 24 

de membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 19 deputaţi: dl. 

vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. secretar Florin-Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. 

deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat Traian 

Dobrinescu (G.P. al PNL), domnul deputat Dragoş Ionel Gunia 

(G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea (G.P. al ALDE), dl. 

deputat Vasile Ghiorghe Gliga, dl. deputat Kelemen Hunor (GP al 

UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PSD.), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Radu Mihai Popa (G.P. al 

ND), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. 

al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE), dl. 
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deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana 

Tuşa (G.P. al PNL), iar absenţi au fost: domnul deputat Florin 

Costin Pâslaru (G.P. al PSD), domnul deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PNL), domnul deputat Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), 

domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD), domnul deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD). 

 

 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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