
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 21 şi 22 februarie 2012 
 

În data de 21 februarie 2012 din numărul total de 19 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, absenţi fiind următorii: doamna deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L) şi domnul deputat Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD), iar  

domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat 

Derzsi Ákos.  

În ziua de 22 februarie a.c. din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 16 deputaţi, iar absenţi au fost următorii: doamna deputat Roberta Alma 

Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi domnul 

deputat Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.   

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

 1. Cerere de Reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 659/2010/2012/01.02.2012) formulată de 

Preşedintele României. Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. Vot final. 

Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a participat la lucrările 

Comisiei, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Vasile Timiş. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan şi domnul deputat 

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

unanimitate de voturi, să respingă Cererea de Reexaminare a Legii pentru modificarea 

şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 prin care solicita respingerea legii şi 

să propună plenului adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002 în forma prezentată. 

 2. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 29 din Legea 

audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 784/01.02.2012). Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional a participat la lucrările Comisiei, în calitate de 

invitat, domnul secretar de stat Vasile Timiş. Iniţiativa are ca scop  introducerea unor 



 

 

 

2

modificări de natură a proteja elemente de patrimoniu naţional în general şi de 

patrimoniul imaterial, a căror imagine să nu poată fi folosită în clipuri cu caracter 

publicitar, pentru promovarea unor produse sau  a unor firme. În cadrul dezbaterilor au 

luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, doamna secretar Brânduşa Cornelia 

Novac, domnul deputat Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

plenului un raport de adoptare a propunerii legislative, în forma prezentată. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de 

for public nr.120/2006. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional au participat la lucrările Comisiei, în 

calitate de invitaţi, domnul secretar de stat Vasile Timiş şi doamna Monica Morariu, 

coordonator al Compartimentului Arte vizuale, Arhitectură, Monumente de for public. 

Doamna Monica Morariu a prezentat membrilor Comisiei propunerile de modificare şi 

completare a Legii monumentelor de for public. Analizând conţinutul modificărilor 

propuse parlamentarii au solicitat o serie de lămuri cu privire la termeni folosiţi în 

conţinutul articolelor, dar şi cu privire la aplicabilitatea legii. Au luat cuvântul: doamna 

preşedinte Raluca Turcan, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac, domnul deputat 

Mircea Irimescu, domnul deputat Gheorghe Zoicaş, domnul deputat Theodor Paleologu 

şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor doamna preşedinte 

Raluca Turcan a solicitat doamnei Monica Morariu, în calitate de reprezentant al 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, ca în decurs de două săptămâni să 

formuleze amendamente la textul proiectului de lege, în sensul discuţiilor purtate în 

cadrul Comisiei şi în concordanţă cu problemele ridicate de parlamentari. 

  4. Audierea domnului Demeter Andras Istvan, preşedinte - director general al 

Societăţii Române de Radiodifuziune la solicitarea acestuia. Audierea a avut loc ca 

urmare a adresei nr. 215 din 25 ianuarie 2012, înaintate Parlamentului de domnul 

Demeter Ándras Istvan, preşedinte - director general al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, prin care se solicita o interpretare oficială a noţiunii de participare, în 

sensul prevederilor art. 23 alin.  (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi 

funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
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Televiziune. Domnul Demeter Andras Istvan a făcut o prezentare a situaţiei 

create, urmată de întrebări adresate de membrii Comisiei. La dezbateri au luat cuvântul 

doamna preşedinte Raluca Turcan, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac şi 

domnii deputaţi Mircea Irimescu, Florin Anghel, Gheorghe Zoicaş şi Márton Árpád 

Francisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au adoptat un punct de vedere 

comun, votat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

 Opinia Comisiei este următoarea:  

- La data organizării concursului pentru ocuparea posturilor de manageri în cadrul 

Societăţii Române de Radiodifuziune nu se poate vorbi despre o stare de 

incompatibilitate a candidaţilor. În conformitate cu prevederile art.99 alin. (5) din 

Legea nr.161/2003 această situaţie poate fi invocată ulterior, numai în cazul în care  

persoana devenită câştigătorul concursului nu a optat în termenul legal pentru una 

dintre cele două  funcţii. Pentru această problemă Comisia va solicita un punct de 

vedere Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 

-  Referitor la starea de incompatibilitate a unui membru al Consiliului de 

administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune - adusă în discuţiei de domnul 

preşedinte director general, acest subiect va constitui obiectul dezbaterii în cadrul unei 

şedinţe comune a Comisiilor de specialitate ale Parlamentului.  

 Membrii biroului Comisiei au decis să solicite Comisiei juridice de disciplină şi 

imunităţi un punct de vedere şi asupra acestei probleme. 

 La o viitoare şedinţă comună, Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului vor 

analiza situaţia existentă şi se vor pronunţa asupra oportunităţii solicitării unui punct de 

vedere din partea Agenţiei Naţionale de Integritate. Având în vedere importanţa acestui 

subiect, doamna preşedinte Raluca Turcan şi-a exprimat convingerea asupra necesităţii 

participării tuturor membrilor Comisiei, indiferent de apartenenţa politică, la şedinţa 

comună ce urmează a fi programată. 

  
PREŞEDINTE, 

 
Raluca TURCAN 

 
SECRETAR, 

 
 Brânduşa Cornelia NOVAC 
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