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S I N T E Z A 
 

lucrărilor şedinţelor din  zilele de 16 şi 17 aprilie 2013 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (P. l. x 

391/01.10.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii. La lucrările Comisiei au participat, în 

calitate de invitaţi din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor: domnul Marius Dunga - vicepreşedinte, doamna Violeta 

Antohi - şef serviciu juridic şi doamna Laura Răduţ - comisar. Proiectul de 

lege a fost iniţiat de Guvern ca o necesitate impusă de modificările 

legislative europene. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să se înainteze Comisiei pentru industrii un raport 

preliminar de adoptare în forma prezentată. 

2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 31 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului 

Român pentru Drepturi de Autor şi drepturile conexe drepturilor de autor 

(P.L. x 170/13.06.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisiei a participat, în calitate de  invitat, domnul Radu Boroianu, 

secretar de stat în Ministerului Culturii. Din partea Oficiului Român pentru 

Drepturi de Autor a participat la lucrările Comisiei doamna Irina Lucan – 

Arjoca, director general adjunct, care a expus Punctul de vedere al 
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Guvernului prin care nu se susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze plenului un raport de respingere. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 35/1994 

privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor 

plastice, al arhitecturii şi de divertisment (P. L x 249/12.06.2012). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. Prin Punctul de vedere transmis de Guvern 

nu se susţine adoptarea acestui proiect de lege. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat domnul Radu Boroianu, secretar de stat în 

Ministerului Culturii. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să înainteze plenului un raport de respingere. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002 (P. L. x 114/2013). Prima Cameră sesizată. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a participat doamna Rodica Anghel, consilier în cadrul 

Compartimentului Reglementări. Din partea Ministerului Finanţelor Publice 

a participat domnul Marius Atomei, director. La dezbateri au luat parte de 

asemenea reprezentanţi ai Uniunii Agenţiilor de publicitate din România: 

domnul Radu Florescu – preşedinte, doamna Cosmina Maria Simion – 

avocat, domnul Mihai Trandafir - membru al biroului de conducere 

International Advertising Association şi domnul Victor Dobre - director 

executiv International Advertising Association. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei, au hotărât cu majoritate de voturi, să amâne dezbaterea 

proiectului de Lege, pentru depunerea amendamentelor, precum şi, pentru ca 

reprezentanţii Ministerului pentru Societatea Informaţională, să poată fi 
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prezenţi la lucrările Comisiei, în calitate de iniţiatori al acestui proiect 

legislativ. 

În zilele de  16 şi 17 aprilie din numărul total de 21 de membri, au fost 

prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (GP. al PNL), dl. 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu (GP. al PSD), dl. vicepreşedinte 

Slavomir Gvozdenovici (GP. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin 

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

PSD), domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Ciubotaru 

Lucian Manuel, dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC) dl. deputat Virgil E. 

Delureanu (GP. al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PDL), dl. 

deputat Kelemen Hunor (GP. al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc 

(GP. al UDMR), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Dan-Cristian 

Popescu (G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP. al PP-DD), dl. deputat 

Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. 

al PNL) dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. al PSD).Absenţi au fost: doamna deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-

DD) şi domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PDL).  

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR, 
Florin - Costin PÂSLARU 
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