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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

S I N T E Z A 
 

lucrărilor şedinţelor din  zilele de 26 şi 27 martie 2013 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de lege privind trecerea colecţiei de timbre a României de 

la Poşta Română la Banca Naţională a României (Plx 417/8.10.2012). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei au participat: 

din partea Ministerului Culturii, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat, iar 

din partea Ministerului Finanţelor Publice doamna Suzana Pătrăhău, 

consilier. Membrii Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege  şi 

Punctul de vedere al Guvernului. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

2. Audierea domnului Claudiu Săftoiu, preşedinte-director general al 

Societăţii Române de Televiziune la solicitarea acestuia. Din partea 

Societăţii Române de Televiziune au participat: domnul Claudiu Săftoiu, 

preşedinte-director general, domnul Cristian Niţulescu, membru al 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi domnul 

Demeter Andras Istvan, consilier al preşedintelui-director general. La 

lucrările Comisiei a participat, deasemenea, şi domnul deputat Eugen Tomac, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării. Domnul preşedinte Claudiu Săftoiu a prezentat membrilor Comisei 

intenţiile servicului public de televiziune în legătură cu retransmisia 

programelor Televiziunii Române pe teritoriul Republicii Moldova, fapt 

pentru care s-a solicitat sprijinul în legătură cu suplimentarea bugetului cu 
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suma de 300.000 de euro. În prezent retransmisia programelor se desfăşoară 

prin intermediul unei entităţi private, care, conform unei înţelegeri convenite 

cu fosta conducere a Societăţii Române de Televiziune, nu presupune costuri 

din partea Societăţii Române de Televiziune. Domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu a subliniat, la finalul dezbaterilor, necesitatea existenţei unui 

acord la nivel guvernamental pentru acest demers, realizat prin Ministerul 

Afacerilor Externe.  

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

153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural–ambientale a 

clădirilor (Plx 304/3.09.2012). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La 

lucrările Comisiei a participat din partea Ministerului Culturii doamna Irina 

Cajal, subsecretar de stat. Membrii Comisiei au analizat conţinutul 

proiectului de lege. Doamna subsecretar de stat Irina Cajal a informat 

Comisia cu privire la existenţa unor amendamente ale Ministerului 

Dezvoltării, motiv pentru care Ministerul Culturii a solicitat o amânare, în 

vederea studierii şi formulării unui punct de vedere asupra acestora. A fost 

subliniată importanţa protejării monumentelor istorice în cursul lucrărilor de 

construcţii şi ambientare efectuate în zonele de protecţie ale acestora. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să transmită un aviz 

favorabil comisiei sesizate în fond. 

4.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 (PL-x 459/14.09.2010). (declarată în ansamblul său ca 

fiind neconstituţională) Reexaminare (PL-x 459/2012). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările Comisei au participat din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat, iar din partea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11297
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Arhivelor Naţionale, domnul director Ioan Drăgan şi doamna Ruxandra 

Priminescu, şef birou. La lucrările Comisiei a participat şi domnul deputat 

Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedinte al Comisiei Juridice, de disciplină şi 

imunităţi, care a făcut o prezentare a amendamentelor înscrise de Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi în raportul preliminar. Reprezentanţii 

Arhivelor Naţionale au arătat importanţa adoptării acestei legi în foma 

adoptată de Senat. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi – 14 voturi pentru şi o abţinere - să transmită plenului 

un raport de adoptare cu amendamente. 

5. 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. La lucrările Comisiei a participat 

din partea Ministerului Culturii doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. 

Membrii Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege şi Punctul de 

vedere al Guvernului, care susţine adoptarea acestui proiect de lege. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, să transmită Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege,  cu amendamente. 

6. Miercuri 27 martie membrii Comisiei au efectuat o vizită la 

studiourile centrale ale Societăţii Române de Televiziune la invitaţia 

domnului Claudiu Săftoiu, preşedinte - director general.  

În ziua de  26  martie 2013 din numărul total de 22 de membri, au fost 

prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (GP. al PNL), dl. 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu (GP. al PSD), dl. vicepreşedinte 

Slavomir Gvozdenovici (GP. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin 
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Alexandru Alexe (GP. al PNL), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (GP. al 

PSD), domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Ciubotaru 

Lucian Manuel, dl. deputat Virgil E. Delureanu (GP. al PSD), dl. deputat 

Toader Dima (GP. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor (GP. al UDMR), dl. 

deputat Márton Árpád Francisc (GP. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă 

(G.P. al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP. al PP-DD), dl. 

deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL); au fost 

absenţi: domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PDL), domnul deputat 

Dan-Cristian Popescu (G.P. al PDL) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. 

al PSD), iar domnul deputat Florea Damian (G.P. al PC) a fost înlocuit de 

domnul deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu (G.P. al PC).  

În ziua de  27  martie 2013 din numărul total de 22 de membri, au fost 

prezenţi 18 deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (GP. al PNL), dl. 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu (GP. al PSD), dl. vicepreşedinte 

Slavomir Gvozdenovici (GP. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (GP. al PNL), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (GP. al 

PSD), domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Ciubotaru 

Lucian Manuel, dl. deputat Virgil E. Delureanu (GP. al PSD), dl. deputat 

Toader Dima (GP. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor (GP. al UDMR), dl. 

deputat Márton Árpád Francisc (GP. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă 

(G.P. al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD, dl. deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PDL),  dl. deputat Iacob Puşcaş (GP. al PP-DD), dl. 

deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL); au fost 
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absenţi: domnul deputat Florea Damian (G.P. al PC), domnul deputat 

Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PDL), domnul deputat Dan-Cristian Popescu 

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

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR, 
Florin - Costin PÂSLARU 
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