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În ziua de 1 şi 2 iunie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 16 deputaţi; în ziua de 1 iunie, doamna deputat Cornelia Brânduşa 

Novac (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de doamna deputat Doiniţa Chircu (G.P. al PD-

L), iar absenţi au fost: doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi doamna deputat Teodora Virginia 

Trandafir (G.P. al PD-L).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

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

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002 (Pl-x 237/23.05/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Domnul deputat Victor Socaciu, în calitate de 

iniţiator al propunerii  legislative a făcut o prezentare a acesteia, prin care se propune 

instituirea obligativităţii dublării în limba română a producţiilor cinematografice 

străine, în scopul cultivării limbii române, şi în detrimentul importului de termeni din 

alte limbi. În opinia iniţiatorului, preluarea de neologisme, mai ales din limba engleză şi 

engleză americană a fost favorizată de actualul sistem de subtitrare. În cursul luărilor de 

cuvânt au fost prezentate opinii pro, şi contra, modificărilor propuse prin iniţiativa 

legislativă. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul 

vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat Theodor Paleologu, domnul deputat 

Gheorghe Mirel Taloş, domnul deputat Mircea Irimescu, domnul deputat Mădălin 

Ştefan Voicu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului un raport de 

respingere. 

2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind 

prevenirea şi combaterea pornografiei (Pl-x 220/2.05/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Dezbaterile au fost amânate pentru proxima şedinţă. 
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 

privind publicitatea ( Pl-x 216/2.05/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul 

vicepreşedinte Victor Socaciu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

plenului un raport de respingere. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU  
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