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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014 
 
 

În zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014 din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, iar absenţi au fost domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. 

al UDMR), domnul deputat Dan Cristian Popescu (GP al PDL), domnul deputat Zisu Stanciu 

(G.P. al PSD) şi doamna deputat Diana Adriana  Tuşa ( neafiliat ). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu. 

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

1. Cerere de Reexaminare la Solicitarea Preşedintelui a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002 (P.L.-X 114/2013.). Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. 

Prima Cameră sesizată. Membrii Comisiei au reluat dezbaterea asupra Cererii de 

Reexaminare la Solicitarea Preşedintelui. În calitate de invitat a participat la lucrările 

Comisiei, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerului Culturii. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul secretar Florin Alexandru Alexe, domnul 

deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Mihai Răzvan 

Sturzu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea cu modificări a Legii de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, respectiv 

admiterea, în parte, a observaţiilor cuprinse la punctul 1  din Cererea de Reexaminare. 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr.  41/1994 privind organizarea 

şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

(P. l. x 35/11.02. 2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât în 

unanimitate să aştepte Punctul de vedere al Guvernului. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi 

sigiliul statului. ( P. L. x 122/17.03.2014) Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în 

Ministerului Culturii. Parlamentarii au analizat conţinutul acestei iniţiative legislative. Au 

luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin 

Ştefan Voicu, domnul deputat Ioan Tămâian şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. La 

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

Comisiei sesizate pentru dezbatere în fond un aviz favorabil. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P. l. – x  

563/02.12.2013). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat a participat 

la lucrările Comisiei, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat conţinutul acestei iniţiative legislative. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul 

deputat Ioan Tămâian şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să transmită Comisiilor sesizate 

pentru dezbatere în fond un aviz negativ. 

5. Propunere legislativă privind modificarea art. 40 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice (P. l. - x 232/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei, doamna Irina Cajal, subsecretar de 

stat în Ministerului Culturii. Parlamentarii au analizat conţinutul acestei iniţiative 

legislative. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul 

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

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să transmită plenului un 

raport de  respingere a  propunerii legislative. 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia. (P. l. - x 485/11.11.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în 

Ministerului Culturii. Iniţiativa legislativă îşi propune abrogarea articolului 17 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea 

nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, obiectul de reglementare fiind 

reducerea cuantumului de la 19 %  la 4%  din veniturile Societăţii Române de Televiziune, 

provenind din publicitate,  ce se virează Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru 

Fondul cinematografic. Parlamentarii au analizat conţinutul acestei iniţiative legislative.  În 

cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul  

deputat Ion Ochi şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să transmită plenului un raport de adoptare cu 

amendamentele de tehnică legislativă recomandate de Consiliul  Legislativ. 

  
PREŞEDINTE, 

 
 Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 

 


		2014-04-07T16:32:02+0300
	Marina A. Preda




