
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de  23  şi  24 noiembrie  2010 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale (PL-x 459/2010). Dezbateri  în vederea întocmirii raportului. În 

calitate de invitaţi, au fost prezenţi la lucrările Comisie, dl. Dorin 

DOBRINCU, director general şi d-na Ruxandra PRIMINESCU, şef birou, 

din partea Arhivelor Naţionale ale României din cadrul Ministerul 

Administraţiei şi Internelor. În cursul dezbaterilor, membri Comisiei au 

formulat amendamente, conform propunerilor transmise de către Uniunea 

Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, Ministerului 

Administraţiei şi Internelor.  În urma analizării variantelor de reformulare, 

s-a propus amânarea luării unei decizii finale, pentru a găsii o formulă de 

consens în privinţa unor texte rămase în suspensie. Dezbaterile vor 

continua la viitoarea şedinţă a Comisiei. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 16 din 2 

aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale (Pl-x 646/2010). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, au fost prezenţi la 

lucrările Comisie, dl. Dorin DOBRINCU, director general şi d-na 

Ruxandra PRIMINESCU, şef birou, din partea Arhivelor Naţionale ale 

României din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. Dezbaterile 

au fost amânate. 
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3. Propunere legislativă „Legea Arhivelor”. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului (623/09.11.2010). În calitate de invitaţi, au fost prezenţi 

la lucrările Comisie, dl. Dorin DOBRINCU, director general şi d-na 

Ruxandra PRIMINESCU, şef birou, din partea Arhivelor Naţionale ale 

României din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. Dezbaterile au 

fost amânate. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor 16/1996 (Pl-

x 27/15.02.2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de 

invitaţi, au fost prezenţi la lucrările Comisie, dl. Dorin DOBRINCU, director 

general şi d-na Ruxandra PRIMINESCU, şef birou, din partea Arhivelor 

Naţionale ale României din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Dezbaterile au fost amânate. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 514/2010). Din partea Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional a fost prezent la lucrările Comisei domnul 

Vasile TIMIŞ, secretar de stat. Dezbateri  în vederea întocmirii avizului. 

Dezbaterile au fost amânate. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii n. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (Pl-x 

666/17.11.2010). Dezbateri  în vederea întocmirii avizului. Dezbaterile au 

fost amânate. 

7. Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din 

România (Pl-x 519/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Raport 

comun cu Comisia pentru Drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. Dezbaterile au fost amânate. 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 339/2010). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Dezbaterile au fost amânate. 

9. Dezbatere asupra necesităţii modificării şi completării reglementărilor 

în domeniul audiovizual. În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au 

participat, din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului: dl. Răsvan 

POPESCU – preşedinte, dl. Ioan ONISEI – vicepreşedinte, dl. Dan 

GRIGORE – membru, d-na Narcisa IORGA – membru, d-na Cristina 

TREPCEA  – membru, dl. Christian MITITELU – membru, dl. SZASZ 

Áttila – membru, dl. Gelu Marian TRANDAFIR – membru, dl. Constantin 

DUŢU -  membru; din partea Consiliului de Administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune, d-na Maria ŢOGHINĂ, din partea EURACTIV, 

d-na Manuela PREOTEASA, din partea Federaţiei Române a Jurnaliştilor 

MEDIASIND, dl. Cristian GODINAC, preşedinte, dl. Adrian MOISE – 

vicepreşedinte, din partea Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale, 

dl. George CHIRIŢĂ, din partea postului  de televiziune Naţional TV - dl. 

Mihai MOŞ; din partea postului de televiziune PRO TV - dl. Grig VASILE, 

din partea postului de televiziune Antena 1 - dl. Albert PÎNZARU; din partea 

postului de televiziune Prima TV – dl. Şerban HUIDU. Doamna preşedinte 

Raluca TURCAN a arătat faptul că încălcarea repetată a prevederilor legale 

şi încălcarea dreptului la propria imagine au constituit punctul de plecare 

pentru această dezbatere, ce urmăreşte identificarea celor mai bune soluţii de 

modificare a cadrului legislativ, care vor conduce la o vizată „însănătoşire” a 

mediului audiovizual. Acest lucru va fi posibil prin revizuirea actualelor 

reglementări ce vizează principiul must – carry, printr-o mai bună definire a 

conceptului de „interes general” şi, respectiv, de „interes major”. Domnul 
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SZÁSZ Áttila, a subliniat că este necesară eliminarea monopolului unor 

firme de cablu pe piaţa audiovizuală şi, abia după aceea, se poate discuta 

despre modificarea actualelor reglementări privind procedura de must – 

carry. Doamna Narcisa IORGA a făcut o prezentare a modului în care este 

reglementat acest principiu în ţările europene. Mai mulţi membrii ai 

Consiliului Naţional al Audiovizualului au subliniat că principiul must - 

carry dăunează pieţii audiovizuale, care ar trebui lăsată să se regleze singură. 

Doamna Cristina TREPCEA a tras un semnal de alarmă în legătură cu faptul 

că, firmele de cablu au început să-ţi facă posturi de televiziune, acestea 

încetând să fie doar simplii transportatori ai posturilor libere la retransmisie, 

şi chiar făcând prin posturile lor  o concurenţă neloaială. În cursul 

dezbaterilor s-a subliniat faptul că pe piaţa europeană monopolul firmelor de 

cablu a fost înlocuit de televiziune digitală, precum şi faptul că în general, în 

România, din cauza faptului că accesul la televiziunea digitală este încă 

redus, interesul public vizează de fapt prezervarea pluralismului, pentru ca 

toate opiniile, pro sau contra, să poată fi auzite. În cursul dezbaterilor, 

problema esenţială care s-a conturat a fost aceea a conţinutului programelor 

de televiziune şi raportarea acestuia la noţiunea de interes public, sau, într-o 

altă accepţiune la interesul publicului. Domnul vicepreşedinte Victor 

SOCACIU a adus în discuţie introducerea unui procent de 40% creaţie 

românească muzicală, prin lege. Opiniile exprimate în legătură cu acest 

subiect au fost, deopotrivă, pro şi contra. În încheierea dezbaterilor doamna 

preşedinte Raluca TURCAN a concluzionat că este necesară o redefinire a 

noţiunii de interes public şi de interes general şi a propus reluarea discuţiilor 

la o viitoare dezbatere, în prezenţa conducerii serviciilor publice de radio şi 

televiziune.  
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În zilele de 23 şi 24 noiembrie a.c., din totalul de 19 membri ai 

Comisiei au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 14 deputaţi: d-na 

preşedinte Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET 

Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU 

(G.P. al PSD+PC), d-na deputat Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L) 

dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin 

Serghei ANGHEL (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan POPOV (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea IRIMESCU (independent - fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. 

al PSD+PC), dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Gheorghe - Mirel TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan 

VOICU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Theodor PALEOLOGU  (G.P. al PD-

L) şi dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ ( independent - fără apartenenţă la un 

grup parlamentar); următorii deputaţi au fost absenţi: dl. deputat Mircea 

CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Nicolae BĂNICIOIU (G.P. al PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma 

ANASTASE (G.P. al PD-L) şi d-na deputat Teodora Virgina TRANDAFIR 

(G.P. al PD-L). 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin Costin   PĂSLARU           
 


