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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de  2, 3 şi 4 septembrie 2014 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei precum 

şi a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (PL-X 295/10.06.2014). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

juridică de disciplină şi imunităţi. Obiectul de reglementare al 

prezentului proiect de lege îl constituie modificarea şi completarea 

Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, 

republicată în sensul instituirii unor măsuri de reglementare şi 

control al activităţilor cu caracter pornografic. Totodată se propune 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile preconizate 

vizând introducerea unei accize pentru fiecare obiect sau publicaţie 

cu caracter pornografic, precum şi achitarea unei taxe anuale de 

licenţă de către operatorii economici care dezvoltă asemenea 

activităţi. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi 

Punctul de vedere al Guvernului, ce nu susţine adoptarea acestui 
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proiect de lege. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât 

să continue discuţiile asupra proiectului de lege într-o viitoare 

şedinţă.  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei (PL-

x175/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Obiectul de 

reglementare al proiectului de lege se referă la modificarea şi 

completarea  Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea 

pornografiei, republicată, în scopul limitării răspândirii materialelor 

cu caracter obscen prin intermediul activităţii de promovare a 

saloanelor de masaj erotic. Parlamentarii au analizat conţinutul 

proiectului de lege. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât să continue dezbaterile asupra proiectului de lege într-o 

viitoare şedinţă.  

3. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi 

de sărbătoare legală (PL-x 292/10.06.2014). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului 

de lege şi Punctul de vedere al Guvernului, care  susţine adoptarea 

acestuia sub rezerva însuşirii observaţiilor de la punctul II. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue 

analizarea proiectului de lege într-o viitoare şedinţă.  

4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei Române (PL- x 291/10.06.2014). Dezbateri în vederea 
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întocmirii avizului. Obiectul de reglementare al proiectului de lege 

se referă la modificarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei Române, republicată, în sensul: menţionării 

exprese a secţiunilor ştiinţifice din structură,  stabilirii procedurii 

prin care membrii corespondenţi şi membrii de onoare să fie aleşi de 

adunarea generală cu minimum 2 treimi din totalul celor prezenţi la 

vot, precum şi al creşterii numărului de membri titulari şi membri 

corespondenţi de la 181 la 191 şi, respectiv a numărului de membri 

de onoare în ţară şi în străinătate de la 135 la 140. Punctul de vedere 

al Guvernului nu susţine adoptarea proiectului de lege. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue analizarea 

proiectului de lege într-o viitoare şedinţă. 

În zilele de 2, 3 şi 4 septembrie a.c. din numărul total de 22 de 

membri au fost prezenţi la Comisie 18 deputaţi: dl. preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Márton Árpád Francisc 

(G.P. al UDMR), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al 

Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (G.P. al 

PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat 

Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat Florea 

Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat Traian Dobrinescu (GP al 

PNL), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. 

deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan Cristian 

Popescu (G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. 
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deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), d-na deputat Adriana 

Diana Tuşa (GP. al PDL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. PSD); 

absenţi au fost următorii: domnul deputat Dragoş Ionel Gunia ( 

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

Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR ) şi dl. deputat Ioan Tămâian 

( G.P. al PNL). 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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