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S I N T E Z A 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 iunie 2017 

 

 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1.  Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 

504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului (Pl-x 177/16 mai 2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Prima Cameră 

sesizată. În şedinţa din 6 iunie 2017, la solicitarea domnului deputat 

Petru Movilă, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat retrimiterea 

propunerii legislative la Comisie, în vederea întocmirii unui raport 

suplimentar. Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra iniţiativei 

legislative în prezenţa domnului deputat Petru Movilă, în calitate de  

reprezentant al grupului de iniţiatori. Propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, în sensul creării cadrului normativ 

privind instituirea obligativităţii de difuzare gratuită a unor mesaje de 

interes public cu privire la comportamentul în timpul cutremurelor, 

pentru toţi radiodifuzorii. Parlamentarii au analizat conţinutul 

propunerii legislative şi documentele însoţitoare. În cursul 

dezbaterilor au fost exprimate puncte de vedere divergente. În urma 
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dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să menţină soluţia iniţială, respectiv întocmirea 

unui raport de respingere a Propunerii legislative privind completarea 

şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. 

         În zilele de 14 şi 15 iunie a.c. membrii Comisei au avut în 

program studiu individual asupra proiectului de Lege pentru 

înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej (PL-x 85/2017) şi a 

proiectului de Lege privind declararea zilei de 21 iulie – Ziua 

Banatului (PL – x 232/2016).   

 În zilele de 13 şi 15 iunie 2017, din numărul total de 15 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), doamna vicepreşedinte 

Adriana Diana Tuşa (Grup 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 Andrei Nicolae (Grup 

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

parlamentar al PMP), domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup 

parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup 

parlamentar al PSD); absenţi au fost: domnul vicepreşedinte Damian 
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Florea (Grup parlamentar al ALDE), domnul deputat Iulian Bulai 

(Grup parlamentar al USR) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

În data de 14 iunie 2017, din numărul total de 15 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), doamna vicepreşedinte 

Adriana Diana Tuşa (Grup 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 Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul 

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

deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna 

deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au 

fost: domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

ALDE) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul 

parlamentar al PSD). 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU  
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