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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 
 

 
 
 

S I N T E Z A 
 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 martie 2019 
 
 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine 

de zi:  

1. Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea art. 19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl x 

293/2017/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei 

au analizat textul Legii pentru modificarea art. 19 din Legea nr.41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, observaţiile Preşedintelui României formulate în 

Cererea de reexaminare precum şi amendamentele depuse de parlamentari. La 

solicitarea domnului deputat Kelemen Hunor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru o săptămână, 

a dezbaterilor asupra cererii de reexaminare. 

2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL x 68/2019). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative, precum şi 
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documentele însoţitoare. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui 

raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente. 

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

148/2000 privind publicitatea (PL x 60/2019). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. Membrii Comisiei au 

analizat textul iniţiativei legislative, precum şi documentele însoţitoare. La 

dezbateri au participat, în calitate de invitaţi: din partea Consiliului Român 

pentru Publicitate, doamna Oana Cociaşu, preşedinte, doamna Laura Frunzetti, 

director executiv şi domnul Robert Bogdanffy iar din partea Asociaţiei 

Naţionale de Băuturi Răcoritoare, domnul Alin Gliga.  La propunerea domnului 

deputat Emil – Marius Paşcan, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru o săptămână, a dezbaterilor 

asupra iniţiativei legislative. 

4. Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei 

Române (PL x 392/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii 

Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative, precum şi documentele 

însoţitoare. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege, cu amendamente. 

5. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale 

organismelor din sectorul public (PL x 82/2019). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative, precum şi 

documentele însoţitoare. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna 

Carmen Elian, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi 
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Societăţii Informaţionale. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 

În ziua de 12 martie a.c. din numărul total de 15 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PSD), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),  

domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat 

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor 

(Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil - Marius Paşcan (Grupul 

parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul 

parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul 

parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul 

parlamentar al PNL), absentă fiind doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup 

parlamentar al PSD). 

În zilele de 13 şi 14 martie a.c., din numărul total de 15 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PSD), doamna 
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vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),   

domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil - Marius 

Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe Dinu – 

Socotar (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe 

(Grupul parlamentar al PNL), absenţi fiind:  domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup 

parlamentar al PSD).  

      

    PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU   
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