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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, 10 şi 11 decembrie 2015 
 

În zilele 8 şi 10 decembrie 2015 din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian Manuel 

Ciubotaru (G.P. al PNL), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul 

deputat  Radu Mihai Popa (G.P. al ND), domnul deputat  Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al 

ALDE), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. 

al PSD); în data de 11 decembrie 2015 din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat  Radu Mihai Popa 

(G.P. al ND) şi domnul deputat  Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al ALDE). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse 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. Din partea Ministerului Culturii a participat în calitate de invitat 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. 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. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele ce îl 

însoţesc. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a transmis un 

raport preliminar de adoptare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul 

dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi respingerea  Proiectului 

de lege pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei  cu România ca zi de 

sărbătoare naţională. 
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 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public.(P. l. - x 805/2015) Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Obiectul de reglementare al acestei propuneri legislative îl 

constituie completarea art. 2 din Legea 544/2001, în sensul instituirii obligativităţii 

furnizării de informaţii de interes public de către orice societate comercială, în care statul 

este acţionar, precum şi orice entitate care primeşte subvenţii, alocări sau orice formă de 

finanţare din bani publici. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi 

documentele ce îl însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul  secretar Florin 

Alexandru Alexe şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La finalul discuţiilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi continuarea dezbaterilor la o viitoare 

şedinţă. 

 3.  Proiectul de Lege privind completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul 

Silvic (P. l. – x 831/2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea Ministerului 

Culturii a participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. 

Obiectul de reglementare al acestui proiect de lege îl constituie scoaterea din fondul 

forestier naţional a suprafeţei împădurite de circa 20 ha  aflat în zona cetăţilor dacice  - 

Sarmisegetuza Regia şi Piatra Roşie - aflată în administrarea Consiliului Judeţean 

Hunedoara - pentru a se putea interveni cu tăieri de copaci în zonă. Parlamentarii au analizat 

textul proiectului de lege şi documentele ce îl însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin 

Ştefan Voicu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul discuţiilor membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi  avizarea  favorabilă a Proiectului de Lege privind 

completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic. 

 4. 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 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (P l-x 696/19.10.2015). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. Din partea Ministerului Culturii a participat în calitate de invitat 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. Obiectul de reglementare îl constituie 

instituirea unei prevederi prin care de la data de 1 iulie 2015 personalul din  Teatrul 
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Evreiesc de stat să beneficieze  de sporul pentru activitate de importanţă naţională „în mod 

similar cu personalul din alte instituţii de spectacol şi concerte din subordinea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti”. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi 

documentele ce îl însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul secretar Florin 

Alexandru Alexe şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La finalul dezbaterilor  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a Proiectului de 

Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea  personalului plătit din fonduri  publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice. 

 5. 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. Din 

partea Ministerului Culturii a participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie crearea unor 

mecanisme  de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa. Articolele 17 

şi 30 conţin prevederi precise cu privire la programele Serviciilor publice de radio şi 

respectiv de televiziune. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele 

ce îl însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel 

Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin 

Ştefan Voicu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul lucrărilor membrii Comisiei 

au hotărât să continue dezbaterea la viitoarea şedinţă, după primirea punctului de vedere al 

Guvernului. 

 6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind 

măsuri de creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. (P. l-x 709/19.10.2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea Ministerului Culturii a participat în 

calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. Obiectul de reglementare îl 

constituie  modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creşterea 

calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, în sensul introducerii unor prevederi care să 

ofere primăriilor posibilitatea reabilitării unor clădiri istorice, urmând să primească apoi de 

la proprietar, în decurs de 10 ani  sumele alocate pentru lucrări. Parlamentarii au analizat 
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textul propunerii legislative precum şi amendamentele primite la Comisie. În cadrul 

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

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi 

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

continue dezbaterea la viitoarea şedinţă, după primirea punctului de vedere al Guvernului. 

  În data de 11 decembrie 2015 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse 

alternativ de domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu şi domnul preşedinte Georgică 

Severin. Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 şi a Proiectului Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Dezbateri în vederea întocmirii avizului 

comun. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi:  din partea 

Ministerului Culturii (Anexa 3/27), domnul ministru Vlad Alexandrescu, doamna Camelia 

Marcu, director general buget finanţe şi domnul Bogdan Ştefan Trîmbaciu, directorul 

Unităţii de Management a Proiectului; din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului 

(Anexa 3/11), doamna preşedinte Laura Corina Georgescu, domnul vicepreşedinte Răsvan 

Popescu, dl. Lorand Turos, membru,  doamna Florina Liliana Dorobanţu, director economic 

şi doamna Adriana Alexandrescu, şef de birou la Biroul resurse umane; Institutul Cultural 

Român (Anexa 3/44) a fost reprezentat de domnul vicepreşedinte Nagy Mihály Zoltán şi de 

doamna Mariana Drăghici, director economic; din partea Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES (Anexa 3/43), domnul Alexandru Ion Giboi, director general şi doamna 

Cristina Ţintescu, director financiar; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune 

(Anexa 3/45), domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte – director general, domnul Constantin 

Puşcş, director economic şi doamna Mariana Milan, şef Serviciu juridic; din partea 

Societăţii Române de Televiziune (Anexa 3/46), au luat parte la lucrările Comisiilor reunite 

doamna Irina Radu, director general interimar, domnul Liviu Nicolaescu, director al 

Direcţiei Studiouri Centrale şi doamna Liliana Potecă, şef Serviciu contabilitate; din partea 
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Ministerului Finanţelor Publice, au luat parte la lucrările Comisiilor reunite doamnele 

consilier Tanţi Colcer, Dana Boian şi Mariana Dudaş. În cursul dezbaterilor au fost audiaţi 

reprezentanţii ordonatorilor de credite, parlamentarii au formulat întrebări şi au votat fiecare 

anexă în parte. Au fost analizate amendamentele susţinute de parlamentari ce au vizat 

majorări de sume, acestea fiind admise în parte.  

 Proiectul de buget al Ministerului Culturii, Anexa 3/27, a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi cu 2 amendamente admise şi unul respins; Anexa 3/11, reprezentând 

proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a fost avizată favorabil cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată; Anexa 3/43, reprezentând  proiectul de buget al 

Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, a fost avizată favorabil, cu un amendament 

admis, cu majoritate de voturi; Anexa 3/44, reprezentând proiectul de buget al Institutului 

Cultural Român, a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, în forma prezentată; 

proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45) a fost avizat 

favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată; proiectul de buget al Societăţii 

Române de Televiziune, (Anexa 3/46) a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în 

forma prezentată. 

 La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură ale 

celor două Camere ale Parlamentului au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016, cu amendamente. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR, 

  

Florin - Costin PÂSLARU 
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