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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din data de 5, 6 şi 7 martie 2019

În ziua de 5 martie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (Grupul
parlamentar al USR) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al
PSD, iar domnul deputat Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD) a fost
înlocuit de doamna deputat Alina Teiş (Grupul parlamentar al PSD).
În zilele de 6 şi 7 martie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şiau înregistrat prezenţa 11 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (grupul
parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa (Grupul parlamentar
al PSD), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD şi
domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul parlamentar al PNL)
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi
completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl x 38/2016/2017). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului suplimentar. Membrii Comisiei au analizat textul Legii pentru
modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, observaţiile Preşedintelui
României formulate în Cererea de reexaminare precum şi amendamentele propuse de
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parlamentari. La dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, doamna
secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Emil-Marius
Paşcan şi domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar. La solicitarea domnului deputat
Kelemen Hunor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor
prezenţi, amânarea, pentru două săptămâni, a dezbaterilor asupra cererii de reexaminare,
2. Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 19
din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl x 293/2017/2018). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au analizat textul Legii pentru modificarea
art. 19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, observaţiile Preşedintelui României
formulate în Cererea de reexaminare precum şi amendamentele depuse de parlamentari. La
dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, doamna secretar Beatrice
Tudor, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Emil-Marius Paşcan şi domnul
deputat Gheorghe – Dinu Socotar. La solicitarea domnului deputat Kelemen Hunor,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea,
pentru o săptămână, a dezbaterilor asupra cererii de reexaminare
3.

Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (PL x

392/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au analizat textul
iniţiativei legislative, precum şi documentele însoţitoare. La dezbateri au participat, în
calitate de invitaţi, domnul academician Ioan – Aurel Pop, preşedintele Academiei Române,
domnul academician Victor Voicu, vicepreşedinte al Academiei Române şi domnul
academician Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române. La dezbateri au luat
parte: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa,
doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat EmilMarius Paşcan şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă. La propunerea domnului
preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu , membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru o săptămână, a dezbaterilor asupra iniţiativei
legislative timp în care, Academia Română va formula un punct de vedere cu privire la
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conţinutul iniţiativei legislative, respectiv, amendamente ce vor fi însuşite şi susţinute de
către membrii Comisiei.
4.

Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie

ca ”Ziua Victoriei

Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti” (PL x 397/2018). Dezbateri în vederea
întocmirii avizului. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative, precum şi
documentele însoţitoare. La dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu,
doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul
deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Emil-Marius Paşcan şi doamna deputat Oana –
Silvia Vlăducă. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind
instituirea zilei de 11 iunie ca ”Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei
Româneşti”.
5.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul

fiscal (Pl x 73/2019). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au
analizat textul iniţiativei legislative, precum şi documentele însoţitoare. La dezbateri au luat
parte: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa,
doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat EmilMarius Paşcan şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă. La finalizarea dezbaterilor
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea
favorabilă a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal.

PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU
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