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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 3 noiembrie 2021 

 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Iulian Bulai, 

președinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaților. Participarea la ședință a fost atât fizică, cât și online. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL x 430/2021). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun.  

La dezbateri a participat domnul Demeter András István, secretar de stat 

în cadrul Ministerului Culturii. Din partea Consiliului Național al 

Audiovizualului la lucrările Comisiei au participat: doamna Cristina Ancuța 

Pocora și domnul Mircea Toma. Domnul director general adjunct Mario Lucian 

De Mezzo a participat din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor; 

domnul director George Chiriță, din partea Asociației Române de Comunicații 

Audiovizuale; domnul Tomasz Dabrowski, director și domnul Andrei Vartires, 
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avocat, au participat din partea NETFLIX; doamna Anca Truță, din partea 

Vertical Entertainment SRL și doamna Adelina Țînțăriu, din partea Point Public 

Affairs. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și 

documentele însoțitoare. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să întocmească un raport preliminar de adoptare cu 

amendamente. 

2. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua 

națională a lecturii (PL x 278/2021). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Din partea Ministerului Culturii la dezbateri a participat domnul Demeter 

András István, secretar de stat.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și 

documentele însoțitoare.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 

prezenți, amânarea dezbaterilor. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL x 395/2012). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și 

documentele însoțitoare. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat din 

partea Ministerului Culturii, domnul Demeter András István, secretar de stat.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport comun de respingere, 

a proiectului de lege. 
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4. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei 

evreilor și a Holocaustului (Pl x 461/2021). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. 

Inițiatorul propunerii legislative, domnul Siviu Vexler, a participat la 

ședința Comisiei. La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de 

invitat din partea Ministerului Culturii, domnul Demeter András István, secretar 

de stat. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și 

documentele însoțitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil. 

5. Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca 

sărbătoare a comunității armâne din România (PL x 427/2021). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și 

documentele însoțitoare. La dezbaterea proiectului de lege a participat, în 

calitate de invitat din partea Guvernului, domnul Demeter András István, 

secretar de stat. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

În ziua de 3 noiembrie a.c. din numărul total de 12 deputați, la lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 12 parlamentari: domnul 

președinte Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR), domnul vicepreședinte 

Ioan Vulpescu (Grupul parlamentar al PSD), domnul vicepreședinte Nicolae – 

Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al Minorităților Naționale), domnul 
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deputat Iulian – Alexandru Badea (Grupul parlamentar al PSD),  domnul 

deputat Cristian Buican (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Vasile 

Cîtea (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Darius Pop (Grupul 

parlamentar al AUR), domnul deputat Gigel – Sorinel Știrbu (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul deputat Cătălin Teniță (Grupul parlamentar al 

USR) și doamna deputat Diana Adriana Tușa (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) a fost înlocuit 

de domnul deputat Szabó Ödön (Grupul parlamentar al UDMR), iar domnul 

deputat Gheorghiu Bogdan (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de 

domnul deputat Varga Glad (Grupul parlamentar al PNL). 

 

     

 

                                                                                   PREŞEDINTE,   

                                                                                    Iulian BULAI         


