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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 10 şi 12 noiembrie 2015 
 
 

În zilele de 10 şi 12 noiembrie din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia 

(G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş (G.P. al ALDE), domnul deputat Ioan 

Tămâian dl. (G.P. al PNL), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat 

Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ, de domnul preşedinte Gigel-Sorinel 

Ştirbu, şi respectiv de domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. 

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

 1. Proiectul de Lege  pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei  cu 

România ca zi de sărbătoare naţională (P l-x 695/19.10.2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru  administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Obiectul de reglementare al 

acestui proiect de lege îl constituie declararea zile de 27 martie,  Ziua Unirii Basarabiei cu 

România, ca zi de sărbătoare naţională. Guvernul susţine proiectul de lege cu observaţii şi 

propuneri. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege. Au luat cuvântul:  

domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi domnul secretar Florin Costin Pâslaru. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la o viitoare 

şedinţă. 

 2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  a 

Guvernului  nr. 83/2014 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri  publice în anul 
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2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (P l-x 696/19.10.2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat a participat la lucrările 

Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Obiectul de 

reglementare al acestui proiect de lege îl constituie instituirea unei prevederi prin care   

începând cu data de 1 iulie 2015 personalul Teatrului Evreiesc de Stat să beneficieze de 

sporul pentru activitate de importanţă naţională, aşa cum se specifică în expunerea de 

motive: „în mod similar cu personalul din alte instituţii de spectacol şi concerte din 

subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti…”. Parlamentarii au analizat 

conţinutul proiectului de lege. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan 

Voicu şi domnul secretar Florin Costin Pâslaru. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât să continue dezbaterile la o viitoarea şedinţă. 

3. Proiectul de lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de  

diferenţele de grup. (P. l-x 649/12.10.2015) Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de 

stat în Ministerul Culturii. Obiectul de reglementare  al acestui proiect de lege îl constituie 

crearea unor mecanisme  de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege. Au luat cuvântul:  domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul secretar Florin Costin Pâslaru şi domnul 

deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue 

dezbaterile la o viitoare şedinţă. 

 4. Audierea conducerii Consiliului Naţional al Audiovizualului la solicitarea 

Comisiei. În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei doamna Laura Georgescu, 

preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului. Dezbaterile s-au desfăşurat pe 

marginea modului cum au fost difuzate de către radiodifuzori informaţiile şi imaginile 

referitoare la tragedia din Clubul „Colectiv”. Parlamentarii au formulat întrebări, iar 

doamna Laura Georgescu a răspuns întrebărilor. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, doamna deputat Liliana 

Mincă, domnul deputat Radu Mihai Popa şi domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu. 

Parlamentarii au solicitat conducerii Consiliului Naţional al Audiovizualului un punct de 
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vedere în legătură cu imaginile ce au fost difuzate în direct în noaptea de 30 spre 

31octombrie, cu ocazia tragediei de la Clubul „Colectiv”. Domnul deputat Răzvan Mihai 

Sturzu a reproşat conducerii Consiliului Naţional al Audiovizualului faptul că nu au fost 

sancţionaţi radiodifuzorii care au transmis imagini neblurate ale victimelor de la locul 

tragediei, fiind astfel încălcate prevederile art. 41 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. 

Doamna Laura Georgescu a subliniat faptul că nu pot fi blurate imaginile transmise în 

direct. Doamna deputat Liliana Mincă a solicitat demisia doamnei Laura Georgescu, ca o 

necesitate pentru funcţionarea pe viitor a instituţiei, aflată acum în mijlocul unor conflicte 

interne în desfăşurare. Doamna Laura Georgescu  a concluzionat prin a afirma faptul că nu 

a încălcat nici o prevedere legală. 

 5. Audierea conducerii Societăţii Române de Televiziune la solicitarea Comisiei. În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei d-na Irina Radu, director general 

interimar al Societăţii Române de Televiziune. Audierea doamnei Irina Radu a avut ca temă 

modul de îndeplinire al rolului de serviciu public de televiziune, situat în slujba informării 

corecte a cetăţeanului. Parlamentarii au reproşat conducerii Societăţii Române de 

Televiziune faptul că, în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015 cu ocazia incendiului cu 

urmări dezastroase ce a avut loc la Clubul „Colectiv” nu a fost difuzată nici o ştire privind 

acest eveniment. Doamna Irina Radu a expus o motivare cuprinzând cauzele ce au condus 

la situaţia prezentată precum şi măsurile pe care le-a luat pentru remedierea acesteia. Cu 

această ocazie parlamentarii au  fost informaţi în legătură cu faptul că Televiziunea Publică 

nu a avut în vedere programarea unor echipe de studio de noapte, în ultimii 25 de ani. 

Doamna director general interimar a informat de asemnea pe membrii Comisiei în legătură 

cu cele două demisii prezentate de conducerea Direcţiei de Ştiri. Parlamentarii au formulat 

întrebări. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul secretar  Florin - Costin Pâslaru, domnul 

secretar Florin Alexandru Alexe, doamna deputat Diana Adriana Tuşa, domnul deputat 

Radu Mihai Popa, domnul deputat Traian Dobrinescu, doamna deputat Liliana Mincă şi 

domnul deputat Theodor Paleologu. Parlamentarii au subliniat în luările lor de cuvânt 

necesitatea îndeplinirii rolului de serviciu public, privind informarea corectă şi în timp real 
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a publicului. Doamna director general interimar Irina Radu a  adus în discuţie problemele 

financiare cu care se confruntă Societatea Română de Televiziune şi a emis ipoteza 

închiderii  postului public în două săptămâni. 

 6. Dezbatere cu privire la avizarea construirii unui imobil supradimensionat în zona 

de protecţie a Palatului Stirbei, monument istoric situat în Bucureşti, pe Calea Victoriei nr. 

107. Dezbaterea a fost organizată la propunerea domnului deputat Dan Cristian Popescu. În 

calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei: domnul arh. Gheorghe Pătraşcu, 

arhitect şef al Capitalei – Direcţia Generală de Dezvoltare Urbană din Primăria Generală a 

Municipiului Bucureşti, domnul Sorin Gabrea, preşedinte al Comisei Tehnice pentru 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi 

domnul Stelian Constantinescu, expert din aceeaşi instituţie, domnul Aurel Botez, 

preşedinte al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, domnul Constantin Stere, 

director general adjunct la Direcţia Generală Juridică şi Patrimoniu Naţional din Ministerul 

Culturii, doamna arh. Alexandra Aura Stoica, din partea Uniunii Arhitecţilor, domnul 

Serban Sturdza, preşedinte al Ordinului Arhitecţilor, doamna Simona Aldea, director 

executiv la Agenţia pentru Protecţia Mediului, arh. Vladimir Arsene, proprietarul firmei de 

arhitectură care a executat proiectul în cauză şi doamna arh. Cristiana Ştefan, arhitect şef al 

proiectului. Invitaţii şi-au expus punctele de vedere cu privire la subiectul aflat în discuţie. 

Doamna arhitect Cristiana Ştefan a expus un scurt istoric al evoluţiei proiectului, subliniind 

faptul că avizele au fost obţinute, în timp, numai după ce proiectul a fost mult modificat, 

atât în ceea ce priveşte parametrii de înălţime, cât şi în ceea ce priveşte funcţiunile spaţiilor, 

o parte dintre acestea fiind cu destinaţia de locuinţe. Domnul arhitect Gheorghe Pătraşcu a 

subliniat  faptul că toate avizele şi documentele ce însoţesc acest proiect au fost eliberate în 

condiţii de legalitate. Din partea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, organism de 

specialitate al Ministerului Culturii, domnul Aurel Botez, în calitate de preşedinte, a 

menţionat faptul că avizul ministerului  s–a acordat, în perioada ministeriatului domnului 

Radu Boroianu, perioadă în care componenţa Comisiei era alta. Au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat Dan Cristian Popescu, domnul 

deputat Theodor Paleologu, domnul deputat Kelemen Hunor şi domnul deputat Traian 
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Dobrinescu. La finalul dezbaterilor parlamentarii au afirmat necesitatea organizării unei noi 

întâlniri cu factorii de decizie. Pentru o mai amplă documentare asupra subiectului, domnul 

deputat Theodor Paleologu a solicitat invitarea domnului Radu Boroianu, în prezent 

director al Institutului Cultural Român şi a doamnei deputat Maria Andreea Paul. 

 

        
   
  

PREŞEDINTE, 

 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 

 

SECRETAR, 

  

Florin - Costin PÂSLARU 
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