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În data de 9 februarie a.c., din numărul total de 17 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (GP al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (GP al PD-L), dl. 

deputat Mircea Vasile Cazan (GP al PNL) şi dl. deputat Kelemen Hunor (GP al 

UDMR). În data de 10 februarie a.c., din numărul total de 18 membri (din 

componenţa Comisiei făcând partea un nou membru, domnul Nicolae Bănicioiu) la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, lipsind: d-na deputat 

Roberta Alma Anastase (GP al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (GP al PD-

L), dl. deputat Nicolae Bănicioiu (GP al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan 

(GP al PNL) şi dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Amet Aledin.   

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

zi: 

1. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea. Dezbateri în vederea întocmirii avizului (Pl x-702/2009). La lucrările 

Comisiei a participat în calitate de invitat, domnul Vasile Timiş, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Membrii Comisiei au analizat proiectul 

de lege şi au subliniat, în cursul dezbaterilor, necesitatea stimulării mediului privat, în 

vederea susţinerii financiare a domeniilor culturii, educaţiei şi cercetării, prin 

sponsorizări sau acte de mecenat. Reprezentantul ministerului a susţinut punctul de 

vedere negativ transmis de Guvern. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet 

Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar Brânduşa Cornelia 

Novac, domnul deputat Theodor Paleologu, domnul deputat Mircea Irimescu şi 

domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 
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hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil acest proiect de lege în forma 

adoptată de Senat. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun cu Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport (Pl x-640/2009). La lucrările 

Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Rodica Pârvu, director general al 

Oficiului Român pentru Drepturi de Autor. Membrii Comisiei au analizat pe fond 

iniţiativa legislativă respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, şi au 

expus puncte de vedere negative cu privire la adoptarea modificărilor propuse de 

iniţiatori. Aceeaşi poziţie a fost susţinută şi de reprezentantul Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, domnul secretar de stat Vasile Timiş, în conformitate cu 

Punctul de vedere transmis de Guvern. În cursul discuţiilor, doamna secretar 

Brânduşa Cornelia Novac a solicitat doamnei director Rodica Pîrvu să transmită 

membrilor Comisiei: repertoriul transmis de către UCMR – ADA, Oficiului Român 

pentru Drepturi de Autor, în perioada 2006 – 2009, rapoartele de activitate ale 

organismelor de gestiune colectivă, precum şi rapoartele de control întocmite de 

Oficiul Român Dreptul de Autor, în aceeaşi perioadă.  În cursul dezbaterilor, s-a 

subliniat că analiza acestor documente este foarte utilă, în sensul propunerilor 

concrete de modificare a legii. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet Aledin, 

domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac, 

domnul secretar Florin Costin Pâslaru, domnul deputat Theodor Paleologu, domnul 

deputat Mircea Irimescu, domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş şi domnul deputat 

Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi respingerea  propunerii legislative. După dezbaterea acestei 

iniţiative legislative de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, se va 

întocmi un raport comun. 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.5 al Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului (Plx-642/2009). Domnul vicepreşedinte 

Victor Socaciu a dat citire expunerii de motive şi a făcut o prezentare succintă a  
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conţinutului propunerii legislative, în calitate de reprezentant al iniţiatorului, doamna 

deputat Aurelia Vasile, care nu a putut participa la lucrări. În concordanţă cu Punctul 

de vedere negativ al Guvernului, membrii Comisiei au subliniat în cursul dezbaterilor 

că adoptarea completării propuse de iniţiator, deşi se doreşte a fi o lărgire a 

categoriilor de informaţii publice, de fapt, nu aduce nimic nou. Formularea propusă 

nu instituie o obligativitate specifică, ci printr-un enunţ opţional se reglementează o 

posibilitate a autorităţilor ori instituţiilor publice, pe care şi astăzi o au, în baza 

prevederilor în vigoare. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet Aledin, 

domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac, 

domnul secretar Florin Costin Pâslaru, domnul deputat Duşan Popov, domnul deputat 

Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu 2 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri,  să 

propună plenului respingerea  iniţiativei legislative. 

 

 
         

VICEPREŞEDINTE, 
 

ALEDIN Amet 

  SECRETAR, 
 

Florin Costin PÂSLARU 
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