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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 21 şi 23 aprilie  2015 
 

În zilele de 21 şi 23 aprilie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al 

PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PNL), dl. 

deputat Radu Mihai Popa (neafiliat) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu. 

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

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe (PLx 315/25.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun împreună cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. În calitate de 

invitat a luat parte la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 

Ministerul Culturii, care a expus punctul de vedere al ministerului, susţinând forma 

adoptată de Senat. Domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, în calitate de iniţiator a 

prezentat obiectul de reglementare al iniţiativei legislative, precizând că metodologia 

privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de 

fonograme este inechitabilă, şi  în defavoarea micilor radiodifuzori locali. Pentru o 

negociere a unei metodologii juste, este nevoie ca la negocieri să fie prezenţi şi 

reprezentanţii asociaţiilor patronale a utilizatorilor cu licenţă locală. Parlamentarii au 

analizat conţinutul propunerii legislative şi au dezbătut modificările aduse de Senat 

iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Traian 

Dobrinescu. Având în vedere propunerile de amendare a textului iniţiativei legislative 

precum şi observaţiile transmise de organismele neguvernamentale, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor la viitoarea şedinţă.  
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2. Reexaminarea Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din 

România (PLx 399/1.04.2015) la solicitarea Preşedintelui României. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru buget finanţe şi bănci. La lucrările 

Comisiei a luat parte, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 

Ministerul Culturii. Parlamentarii au analizat conţinutul Cererii de reexaminare a legii 

precum şi forma legii aşa cum a fost ea adoptată de Senat. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc şi domnul deputat Traian Dobrinescu. În urma votului exprimat la finalul 

dezbaterilor, Cererea de reexaminare a preşedintelui României a fost aprobată parţial cu 

majoritate de voturi (1abţinere), membrii Comisiei hotărând de asemenea cu unanimitate de 

voturi, adoptarea Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, 

în forma Senatului. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (Pl 

x 254/2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a luat parte, 

în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, care 

a prezentat punctul de vedere al Guvernului, ce nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative precum şi  punctul de 

vedere transmis de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi domnul 

deputat Dan-Cristian Popescu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere a propuneri legislative.  

4. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti (Pl x 

262/16 martie 2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat a luat 

parte la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul  

Culturii. Domnia sa a prezentat punctul de vedere al Guvernului asupra acestei propuneri 

legislative, prin care nu se susţine adoptarea iniţiativei legislative. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi domnul 

deputat Traian Dobrinescu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere a iniţiativei legislative.  
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5. Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în 

străinătate (Pl x 301 /23 martie 2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările 

Comisiei au luat parte domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

domnul Pietro Pavoni, ministru consilier în Ministerul Afacerilor Externe. Domnia sa a 

precizat faptul că organizarea unor astfel de centre comunitare ar reprezenta pentru 

Ministerul Afacerilor Externe un efort financiar foarte mare. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan 

Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Traian 

Dobrinescu. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui  un aviz favorabil, cu amendamente. 

  

 

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR,  

 
Florin-Costin PÂSLARU 
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