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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

 

S I N T E Z A 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 25 şi 26 februarie 2009 

 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.181/2008 privind modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 11/2009). Prima Cameră sesizată. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat 

în calitate de invitaţi: din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat şi domnul 

Demeter Andras, consilier al ministrului; din partea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, domnul Răsvan Popescu, preşedinte, domnul Ioan Onisei, 

vicepreşedinte şi respectiv, domnii Grigore Zanc şi Szász Attila, membri. 

Societatea civilă a fost reprezentată de doamna Ioana Avădani, director al 

Centrului pentru Jurnalism Independent, domnul Răzvan Martin, din partea 

Convenţiei pentru Organizaţii de Media, iar Asociaţia Română de 

Comunicaţii Audiovizuale a fost reprezentată de domnul George Chiriţă. Au 

mai participat reprezentanţi ai posturilor de televiziune. Membrii Comisiei au 

analizat textul proiectului de lege, care urmăreşte modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr.504/2002, în sensul armonizării prevederilor din lege 

cu dispoziţiile formulate de Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 3 octombrie 1989, modificată de Directiva 97/36/CEE şi 

de Directiva 2007/65/CE, aceasta din urmă fiind punctul de plecare al 

elaborării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008. La finalul 
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dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea 

bibliotecilor nr.334/2002, republicată (PL-x 270/2008). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Au participat la lucrările Comisiei, din partea 

Guvernului, domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat în Ministerul Culturii, 

Cultelor şi Patrimoniului Naţional, din partea Bibliotecii Naţionale a 

României, doamna Elena Târziman, director, iar în calitate de iniţiator, 

domnul deputat Mircia Giurgiu. Reprezentantul Bibliotecii Naţionale a 

susţinut necesitatea modificării textului legii în sensul creării cadrului juridic 

prin care finanţarea bibliotecilor să se facă atât prin subvenţii, cât şi prin 

venituri proprii. Membrii Comisiei au analizat textul proiectului de lege, 

concomitent cu textul iniţiativei de la punctul 3 al ordinii de zi, având acelaşi 

obiect de reglementare, în vederea redactării unui singur raport. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună 

plenului adoptarea proiectului de  lege cu modificări. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.334/2002 bibliotecilor (PL-x 504/2008). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Au participat la lucrările Comisiei, din partea Guvernului, domnul 

Octavian Ştireanu, secretar de stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, din partea Bibliotecii Naţionale a României, doamna 

Elena Târziman, director, iar din partea grupului de iniţiatori, domnul deputat 

Mircia Giurgiu şi domnul deputat Amet Aledin. Membrii Comisiei au analizat 

textul propunerii legislative, concomitent cu textul proiectului de lege de la 

punctul 2 al ordinii de zi, având acelaşi obiect de reglementare, în vederea 

redactării unui singur raport. Având în vederea cele mai sus menţionate, la 
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finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să 

propună plenului respingerea iniţiativei legislative. 

4. Propunere legislativă de modificarea a Legii nr.114/2007, modificată 

prin legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român 

Schitului românesc „Prodromu” de la Muntele Athos, Grecia. (Pl-x 74/2009). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. A participat la lucrările Comisiei, 

din partea Guvernului, domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat în 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Având în vedere că, în 

prezent legea supusă modificării produce efecte - Schitul Prodromu 

beneficiind în acest an de o subvenţie majorată faţă de anul precedent – luând 

în considerare că modificarea Legii nr.114/2007 se referă la o majorare 

exagerată a sumei reprezentând sprijinul financiar al statului, la propunerea 

doamnei preşedinte Raluca Turcan, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

 În  zilele de 25 şi 26 februarie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei 

au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi: doamna 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 secretar 

Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc 

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

Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD+PC), Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. deputat Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. deputat Marius 

Teodor Spînu (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL) 
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şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PSD+PC); au fost absenţi: d-na 

deputat Alma Roberta Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei 

Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC) şi 

dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L). 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Raluca TURCAN 

            SECRETAR,  

        Florin –Costin  PÂSLARU 
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