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

PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 12 şi 13 octombrie 2010
În zilele de 12 şi 13 octombrie a.c. din numărul total de 19 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat Roberta Alma
ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae BĂNICIOIU (G.P. al PSD+PC) şi dl.
deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca TURCAN.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii
Naţionale (PLX- 467/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările
Comisiei a participat, în calitate de invitat, dl. secretar de stat Vasile TIMIŞ, din partea
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. În cursul dezbaterilor au luat cuvântul:
doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU,
domnul vicepreşedinte AMET Aledin, domnul deputat Mircea IRIMESCU, domnul
deputat Theodor PALEOLOGU, domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc şi domnul
deputat Mădălin VOICU. Prin luările de cuvânt membrii Comisiei au salutat ideea
iniţierii unui act normativ care să vizeze celebrarea valorilor culturii naţionale şi au
făcut propuneri de amendare a textului. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare cu
amendamente.
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau
simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor
asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 (PLx 452/2010). Raport comun cu Comisia
pentru industrii şi servicii. Dezbateri generale. În calitate de invitaţi au participat la
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lucrările Comisiei următorii: dl. Vasile TIMIŞ – secretar de stat, din partea
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi dl. Robert BUCUR, director general
al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor. Organismele de gestiune colectivă au
fost reprezentate după cum urmează: doamna Nicoleta COFCINSKI, director general,
doamna Rodica GUIU, consilier juridic şi domnul Mircea Felix IONESCUMELINEŞTI, avocat, din partea COPYRO – Societate de Gestiune a Drepturilor de
Autor în domeniul Operelor Scrise - doamna Ana ACHIM, director general, domnul
Alexandru ROATĂ - PALADE, avocat şi domnul Horia MOCULESCU, din partea
UCMR-ADA – Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia
pentru Drepturi de Autor - domnul Ştefan GHEORGHIU, director general, domnul
Mihai CERNEA şi domnul Iulian VRABETE, din partea CREDIDAM – Centrul
Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, doamna Adina
SCRIOŞTEANU, director general, doamna Andreea STRATULĂ, din partea UPFR –
Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - domnul Gheorghe VOICAN,
director şi domnul Vlad CALBOREANU, membru în Consiliul Director al VISARTA
– Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în domeniul Artelor Vizuale.
În cursul dezbaterilor reprezentaţii Organismelor de gestiune colectivă au criticat
conţinutul Articolului III al Ordonanţei, prin care se aduc modificări de fond
Ordonanţei de Urgenţă nr. 25/2006, prin înfiinţarea unui sistem informatic naţional al
utilizatorilor. În fapt, este vorba despre un Registru naţional electronic, constituit prin
preluarea bazelor de date ale organismelor de gestiune colectivă, plătit din fondurile
acestora, şi administrat de ORDA, în calitate de organism de avizare şi control. În
acest context s-a semnalat faptul că, membrii DACIN - SARA – Organism de gestiune
colectivă în domeniul cinematografiei - au sesizat prin intermediul instituţiei
Avocatului Poporului, Curtea Constituţională în legătură cu acest articol, aceasta
urmând să se pronunţe. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN,
domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, doamna secretar Brânduşa NOVAC,
doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR, domnul deputat MÁRTON Árpád
Francisc şi domnul deputat Mădălin VOICU. La finalul dezbaterilor doamna
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preşedinte Raluca TURCAN a solicitat invitaţilor propuneri de amendare a textului,
acestea urmând a fi analizate la proxima şedinţă.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005
privind cinematografia (PL-x 339/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În
calitate de invitaţi au participat la lucrările Comisiei: domnul senator Sergiu
NICOLAESCU, din partea iniţiatorilor, domnul Eugen ŞERBĂNESCU, director
general al Centrului Naţional al Cinematografiei, domnul KELEMEN Hunor, ministru
al Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi d-na Catrinel DĂNĂIAŢĂ, consilier
personal al ministrului. Au fost analizate unele propuneri de amendare a textului
propuse de iniţiator, precum şi raportarea acestora la reglementările U.E. în domeniu.
Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor
SOCACIU, doamna secretar Brânduşa NOVAC, doamna deputat Teodora Virginia
TRANDAFIR, domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc şi domnul deputat Mircea
IRIMESCU. La finalul dezbaterilor, la propunerea doamnei preşedinte Raluca
TURCAN şi a domnului ministru KELEMEN Hunor, membrii Comisiei au hotărât să
se documenteze în legătură cu sistemului de finanţare agreat şi practicat în domeniul
cinematografiei în Uniunea Europeană, în scopul evitării adoptării unor reglementări
contrare cadrului general european, ce ar putea conduce la blocarea industriei
cinematografice din România.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PĂSLARU
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