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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  8, 9 şi 10 aprilie 2014 
 

În zilele de 8, 9 şi 10 aprilie  a.c. din numărul total de 22 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, domnul deputat Forin Alexandru Alexe (G.P. al PNL) 

a fost  înlocuit de domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL), iar domnul deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR) a fost absent. 

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

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

1. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public (P .l. - x 103/2014). Dezbateri în vederea  întocmirii raportului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul  iniţiativei legislative, care are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, în vederea creşterii gradului de transparenţă la nivelul administraţiei publice, în 

sensul instituirii obligaţiei autorităţilor şi instituţiilor publice de a comunica din oficiu: tabelul 

lunar al funcţiilor existente, cuprinzând numele şi prenumele persoanelor care le ocupă şi 

veniturile corespunzătoare, salariale sau, de altă natură obţinute de personalul angajat sau 

detaşat; cv - ul persoanelor angajate ori detaşate, cuprinzând studiile şi experienţa profesională, 

abilităţi IT, competenţe lingvistice. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, domnul deputat Márton 

Árpád Francisc şi domnul deputat Ion Ochi. În luările de cuvânt vorbitorii au criticat excesiva 

expunere a datelor cu caracter personal, mai ales a informaţiilor privind veniturile salariale 

lunare, sau de altă natură. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind 

publicitatea (P .l. - x 94/2014). Parlamentarii au analizat conţinutul  iniţiativei legislative, care 
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are care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea legii nr. 148/ 2000 privind 

publicitatea, în sensul interzicerii sub sancţiune contravenţională a publicităţii produselor 

comerciale în unităţile de învăţământ, în creşe şi grădiniţe. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul deputat Márton Árpád Francisc, 

domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Ioan Tămâian. Parlamentarii au analizat conţinutul 

iniţiativei legislative precum şi avizele transmise de la Comisiile sesizate în vederea avizării, şi 

au subliniat în luările de cuvânt necesitatea ca spaţiul creşelor, grădiniţelor şi şcolilor să, nu 

devină un câmp disputat de societăţile de publicitate în vederea promovării comerciale a 

produselor destinate copiilor. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi să propună plenului un raport de adoptare în forma prezentată. 

3. Proiectul de lege pentru modificare şi completarea Legii nr. 185/2013 pentru amplasarea 

şi autorizarea mijloacelor de publicitate ( P .l.  - x 144/2014). Dezbateri în vederea  întocmirii 

avizului. Proiectul de lege vizează intervenţia legislativă asupra dispoziţiilor legii nr. 185/2013 

privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul stabilirii unor norme noi cu privire la procedurile de autorizare, executare, 

şi desfiinţare a suporţilor pentru afişaj de publicitar, stabilirea amplasamentelor pe zone şi 

categorii de mijloace de publicitate, a spaţiilor în care aceasta poate fi interzisă, precum şi 

modalitatea de amplasare a bannerelor pe drumurile publice. În cadrul dezbaterilor au luat 

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

Voicu, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Ion Ochi. Parlamentarii au 

analizat conţinutul proiectului de lege şi, pentru o mai completă informare, au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să continue dezbaterile la următoarea şedinţă. 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin-Costin PÂSLARU 
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