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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de  28 şi  29  septembrie 2010 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnire cu domnul Alexandru DOROGAN, director al Postului 

Public de Radio din Republica Moldova. Invitatul a făcut o prezentare 

succintă a instituţiei pe care o conduce şi a subliniat necesitatea colaborării 

cu specialiştii în domeniu şi membrii Comisiei pentru cultură pentru 

realizarea reformei legislative, în vederea aderării la Uniunea Europeană. 

Membrii Comisiei au reafirmat satisfacţia întăririi legăturilor cu 

reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor din Republica Moldova, apreciind  

progresele înregistrate până în prezent,  precum şi, necesitatea dezvoltării 

viitoare a relaţiilor.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea 

reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca 

urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de 

simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea 

Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 

(PL-x 452/2010). Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Dezbateri generale. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 

din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Dan 

NICOLAE, consilier, din partea Secretariatului General al Guvernului, 
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domnul Andrei TODEA, secretar de stat, iar din partea Oficiului Român 

pentru Drepturi de Autor, domnul Robert BUCUR, director general. Domnul 

Dan NICOLAE a susţinut modificările propuse prin ordonanţa de urgenţă  în 

domeniul protejării monumentelor istorice. Domnul director general, al 

Oficiului Român pentru Drepturi de Autor şi drepturile conexe dreptului de 

autor, Robert BUCUR a susţinut necesitatea adoptării modificării cadrului 

juridic privind întărirea capacităţii ORDA, reglementat prin OUG 25/2006. 

La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât în unanimitate să invite 

la Comisie pe reprezentanţii ONG-urilor în domeniul colectării şi gestionării 

drepturilor de autor, pentru a asculta şi punctul de vedere al acestora. 

 3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 339/2010). Dezbateri generale. La 

lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul senator Sergiu 

NICOLAESCU, iniţiatorul propunerii legislative şi doamna Irina CAJAL, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

În dialogul purtat cu membrii Comisiei domnul Sergiu NICOLAESCU a 

semnalat unele disfuncţii la nivelul Consiliului Naţional al Cinematografiei, 

care, în opinia sa, sunt cauzate de reglementările în vigoare. La finalul 

dezbaterilor, doamna preşedinte Raluca TURCAN a propus continuarea 

dezbaterilor şi analizarea posibilităţilor de amendare a textului, la o viitoare 

întâlnire. Membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu această 

propunere. 

 În zilele  28  şi  29  septembrie 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), d-na secretar Cornelia Brânduşa 

NOVAC (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al 
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Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al 

PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat 

Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea 

IRIMESCU (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. 

deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. Theodor 

PALEOLOGU (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat 

Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ 

(Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), precum şi doamna 

deputat Teodora Virgina TRANDAFIR; au fost absenţi: dl. secretar Florin-

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

ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae BĂNICIOIU (GP al 

PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al PD-L) şi dl. deputat 

HUNOR Kelemen (GP al UDMR).         
  
                  PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin Costin   PĂSLARU           
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