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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de  28 şi  29 septembrie 2011 
 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul Legii timbrului cultural (PL-x 453/20.06.2011). Dezbateri 

generale. La lucrările Comisiei au participat în calitate de  reprezentanţi ai 

grupului de iniţiatori ai proiectului de lege, domnii           

senatori Radu Feldman Alexandru şi Varujan Vosganian, care au făcut o 

scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestei iniţiative. Din partea 

Guvernului au luat parte la lucrările Comisiei, în calitate de invitaţi: domnul 

Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

şi domnul Robert Bucur, director general al Oficiului Român pentru Drepturi 

de Autor. Aceştia au expus membrilor Comisiei punctul de vedere al 

Guvernului, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Potrivit 

prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la 

lucrările Comisiei au mai participat următorii reprezentanţi ai organizaţiilor 

şi asociaţiilor din domeniu: doamna Adriana Tănăsescu, secretar general şi 

domnul arhitect Alexandru Belinschi, din partea Ordinului Arhitecţilor din 

România; domnul arhitect Dumitru Fanea din partea Uniunii Arhitecţilor din 

România; din partea Asociaţiei Naţionale a Uniunilor de Creatori: domnul 

Petru Lucaci, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici, domnul Adrian 

Iorgulescu, preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
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România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor, domnul Ion Caramitru, 

preşedinte şi doamna Aura Corbeanu, vicepreşedinte executiv  din partea 

Uniunii Naţionale a Teatrelor din România (UNITER); din partea Asociaţiei 

Editurilor din România (AER): domnul Gabriel Liiceanu – director general 

al Editurii Humanitas, doamna Livia Bodea, doamna Lucia Ovezea şi 

domnul Claudiu Istrate, director executiv al Asociaţiei Editurilor din 

România; din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România: 

doamna director executiv Mihaela Alexandrina Scrioşteanu, doamna avocat 

Andreea Stratulă şi domnul Bogdan Maxim, membru al Consiliului Director; 

din partea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor 

Interpreţi - CREDIDAM a participat domnul director general Ştefan 

Gheorghiu. Reprezentanţii uniunilor de creatori au expus puncte de vedere în 

favoarea proiectului de lege, subliniind beneficiile pe care acesta le-ar aduce 

artiştilor interpreţi şi executaţi, dar şi artiştilor plastici, muzicienilor, precum 

şi scriitorilor. Reprezentanţii editurilor şi cei ai Uniunii Producătorilor de 

Fonograme din România s-au situat pe poziţii opuse. Aceştia din urmă au 

pledat în favoarea respingerii iniţiativei legislative, care, în opinia acestora, 

nu aduce o creştere de venituri, ci favorizează crearea unui sistem de 

suprataxare pentru consumatorii de cultură. La finalul dezbaterii membrii 

Comisiei au hotărât să continue analiza proiectului de lege într-o viitoare 

şedinţă. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice (PL-x 323/2011). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisei au hotărât 

amânarea dezbaterilor pentru acest proiect de lege. 
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3. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi 

grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile (PL-x 

522/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional au luat parte la lucrările 

Comisiei: domnul Vasile Timiş, secretar de stat şi domnul Marius Cristian 

Iuraşcu, director general al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatarea 

Filmelor - RADEF. Având în vedere complexitatea problematicii vizate de 

acest proiect de lege, membrii Comisei au hotărât, pentru o mai bună 

documentare, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.  

În ziua de 28 septembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de 

20 de membri au fost prezenţi 12 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan 

(G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), d-na secretar Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. 

secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea Vasile 

Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Ciprian Luca 

(G.P. al PSD), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Horea-Dorin 

Uioreanu (G.P. al PNL); absenţi au fost: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu 

(G.P. al PSD), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Cristian-Ion 

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

domnul deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Zoicaş 

(fără apartenenţă la un grup parlamentar - independent), d-na deputat 

Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L), iar dl. deputat Kelemen Hunor 
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(G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat Máté András Levente (G.P. al 

UDMR). 

În data de 29 septembrie a.c. din numărul total de 20 membri, la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi: d-na preşedinte Raluca 

Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), d-na secretar Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. 

secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea Vasile 

Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Ciprian Luca 

(G.P. al PSD), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Horea-Dorin 

Uioreanu (G.P. al PNL); absenţi au fost: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu 

(G.P. al PSD), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Cristian-Ion 

Burlacu (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), domnul deputat Mădălin Voicu 

(G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar - independent) şi d-na deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. 

al PD-L). 
 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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