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În ziua de 13 iunie a.c., Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului.  

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru titular şi membru supleant în 

Consiliul Naţional al Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Pentru un 

loc vacant, din partea Preşedintelui României au fost propuşi şi audiaţi: dl. Gelu Marian Trandafir -

titular, şi Radu Buşneag – supleant.  

Membrii celor două Comisii reunite, în urma unor scurte prezentări ale candidaţilor, au pus 

întrebări şi au făcut aprecieri cu privire la activitatea profesională a celor propuşi. După încheierea 

audierilor, Comisiile au votat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, 

avizarea favorabilă a celor audiaţi.  

În ziua de 14 iunie, Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia. Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. La lucrările Comisiei a 

participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, 

adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente.  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul 

concesionării monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Datorită existenţei 

unor probleme de ordin constituţional şi legal create ca urmare a apariţiei şi intrării în vigoare a 

O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, membrii Comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 pentru întărirea 

capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat: dl. Ioan Onisei, secretar de stat în 

Ministerului Culturii şi Cultelor; dl. director general adjunct Eugen Vasiliu şi dl. director Laurenţiu 

Oprea din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în proxima şedinţă. 

Administrator
Original



 

 

 

2

 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor, solicitându-se prezenţa iniţiatorului. 

5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţii de interes public. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor, solicitându-se prezenţa iniţiatorului. 

6. Propunerea legislativă privind stoparea discriminării, după criteriul de vârstă, în anunţurile 

de mică publicitate, ce se referă la angajări de personal. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La 

lucrările Comisiei a participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votării, avizarea negativă a  propunerii legislative.  

La lucrările Comisiei, din zilele de 13 şi 14 iunie a.c., din totalul de 21 de membri, au fost 

prezenţi 17 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan (G.P. al PNL), d-na vicepreşedinte Rodica 

Nassar (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpad 

Fráncisc (G.P al UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), dl. deputat Amet Aledin (G.P. 

al Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), dl. deputat Zamfir 

Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Mihai Mălaimare (G.P. al PNL), dl. deputat Sorin Dan 

Mihalache (G.P. al PSD), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Mircea 

Stănescu (G.P. al PSD), d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) şi d-na deputat Florentina Toma (G.P. al PSD), absenţi fiind: d-na deputat Gabriela 

Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia 

Muscă (G.P. al PNL) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL).  

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

              SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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