
 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 20 şi 22 octombrie 2015 
 
 

În zilele de 20 şi 22 octombrie a.c. din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Florin Alexandru Alexe 

domnul deputat (G.P. al PNL),  Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

domnul deputat Lucian-Manuel Ciubotaru (G.P. al ND), domnul deputat Dragoş-Ionel 

Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Radu Mihai Popa (G.P. al ND), domnul deputat Dan-

Cristian Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş (G.P. al ALDE), 

domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD), doamna deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al 

PNL) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a 

audiovizualului (Pl-x 588/7.10.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima 

Cameră sesizată. La lucrările Comisiei a participat doamna Irina Cajal, subsecretar de stat 

în Ministerul Culturii. Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative. La 

dezbateri au participat: domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu şi domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc. La finalul lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului un raport de respingere a Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a audiovizualului. 

2. Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru 

cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (PL-X 617/28.09.2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La lucrările Comisiei a participat doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul 
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Culturii. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege. La discuţii au participat: 

domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc, domnul deputat Theodor Paleologu, domnul deputat Kelemen Hunor, doamna 

deputat Liliana Mincă şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să  continue dezbaterile la următoarea 

şedinţă. 

  3. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 109/2007 privind 

reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (PL-X 658/14.10.2015). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege precum 

şi tabelul de concordanţă. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu şi domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc. La finalul 

lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să continue dezbaterile la 

viitoarea şedinţă.  

 

  

  

        

 
   
  

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR, 
  

Florin - Costin PÂSLARU 
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