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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi  30 aprilie 2015 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 din Legea 

audiovizualului nr. 402/2002 (P l-x 330/20.04.2015). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. La lucrările 

Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Domnul preşedinte, 

Gigel Sorinel Ştirbu, în calitate de co-iniţiator alături de domnul 

senator Georgică Severin, a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. Obiectul de reglementare al iniţiativei legislative îl 

constituie modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 

504/2002, în sensul completării prevederilor prin care, alături de 

raportul anual de activitate, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

trebuie să depună şi contul de execuţie bugetară, iar, în cazul 

respingerii raportului anual de activitate al Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, preşedintele Consiliului este demis de drept. În 

această situaţie Parlamentul numeşte un nou preşedinte al 

Consiliului pentru restul de mandat, cu respectarea prevederilor art. 
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14 alin (1). La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea Propunerii legislative 

pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 402/2002, 

cu amendamente. 

 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x 

315/25.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La lucrările 

Comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, iar din partea 

Oficiului Român pentru Drepturi de autor, domnul Leonard Artur 

Horvarth, director general şi doamna Irina Lucan Arjoca, director 

general adjunct. Domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, în 

calitate de iniţiator, a făcut o prezentare sintetică a iniţiativei 

legislative. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii 

legislative şi amendamentele aduse în discuţie. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (o 

abţinere) adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, cu amendamente, şi, redactarea unui raport preliminar spre 

a fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

3. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeul Naţional 

de Artă „Constantin Brâncuşi” (P l - x 308/10.06.2014) Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat 

în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 
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Ministerul Culturii. La solicitarea iniţiatorului, domnul deputat 

Gheorghe Udrişte, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi să amâne pentru două săptămâni dezbaterea iniţiativei 

legislative, în vederea primirii unui punct de vedere din partea 

Ministerului Culturii. 

 4. Propunere legislativă privind instituirea Titlurilor Naţionale 

(Pl-x409/08.09.2014) Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi 

sport. La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

să continue dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

În zilele de 28 şi 30 aprilie 2015, din numărul total de 23 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 19 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin-

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. 

deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea 

(G.P. al PC-PLR), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na 

deputat Liliana Mincă (G.P. Dem. Pop.), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), 

dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat Iacob 
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Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al 

PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR), dl. 

deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana 

Tuşa (G.P. al PNL), iar următorii deputaţi au fost absenţi: dl. 

deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Ion Ochi 

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

Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  


