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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 11, 12 şi 13 februarie 2014 
 
 

În zilele de 11, 12 şi 13 februarie 2014 din numărul total de 22 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi;  absenţi au fost: domnul deputat Damian Florea (G.P. 

al PC) şi domnul deputat Gigel - Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Florin - Alexandru Alexe. 

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

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii 

(PL-x 373/14.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  

Din partea Ministerului Culturii a participat la lucrările Comisiei doamna Ani Hurduc, 

şef serviciu legislaţie. 

În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au participat: domnul Cătălin Mitulescu, 

regizor şi producător, domnul Cristi Puiu, regizor, domnul Alexandru Solomon, regizor, 

domnul Paul Negoescu, producător şi regizor, precum şi domnul Radu Gabrea, producător şi 

regizor. Invitaţii şi-au expus punctul de vedere cu privire la conţinutul iniţiativei legislative, 

opinia unanimă fiind că prevederile art. 2, nu ar fi în beneficiul cinematografiei româneşti. S-a 

afirmat că preconizata comasare a Arhivei Naţionale de Filme cu Studioul de Creaţie 

Cinematografică al Ministerului Culturii şi cu Editura Video, sub titulatura Institutului Naţional 

al Filmului, nu este justificată. S-a subliniat importanţa Arhivei Naţionale de Filme, în calitate 

de depozitar şi administrator al unui patrimoniu cultural inestimabil, aceasta fiind şi o instituţie 

implicată, în calitate de organism de specialitate, în relaţii de colaborare cu organisme similare 

din străinătate. Vorbitorii au insistat asupra faptului că prevederile art. 2 al Ordonanţei de 

urgenţă nr. 72/2013, precum şi cele ale proiectului de Hotărâre de Guvern privind organizarea 
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şi funcţionarea Institutului Naţional al Cinematografiei vin în contradicţie cu obiectivele 

privind dezvoltarea cinematografiei româneşti afirmate în strategia de guvernare. 

Reprezentantul Ministerului Culturii a susţinut faptul că prevederile art. 2 vizează o 

reorganizare de tip administrativ, care să reducă aparatul birocratic. În cadrul dezbaterilor au 

luat cuvântul: domnul preşedinte Florin - Alexandru Alexe, domnul deputat Márton Árpád 

Francisc, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Dan-

Cristian Popescu. Ţinând cont de observaţiile societăţii civile cu privire la acest proiect de lege, 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, la propunerea domnului preşedinte 

Florin - Alexandru Alexe, amânarea dezbaterilor pe articole, în scopul identificării celor mai 

bune soluţii. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Plx 

658/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. Din partea 

Consiliului Naţional al Audiovizualului a participat la lucrările Comisiei d-na Rodica Anghel, 

consilier în cadrul Serviciului Juridic. Domnul deputat Ovidiu-Cristian Iane a participat la 

lucrările Comisiei, în calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat faptul că, nu există în prezent, o 

reglementare cu privire la asigurarea accesului la serviciile media audiovizuale pentru 

persoanele cu deficienţe de auz. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Florin - 

Alexandru Alexe, domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu şi domnul deputat Márton Árpád 

Francisc. Având în vedere necesitatea operării unor modificări de text, prin completări şi 

clarificări de conţinut la propunerea Consiliului Naţional al Audiovizualului, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să continue dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor 

măsuri în domeniul învăţământului (PLx 1/03.02.2014). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Parlamentarii au analizat conţinutul 

proiectului legislativ prin care, la Art. IV se face vorbire despre noul statut al Bibliotecii 

Pedagogice „I.C. Petrescu” care este preluată prin absorbţie de Biblioteca Centrală 

Universitară, în urma retrocedării sediului său. La dezbateri au luat cuvântul domnul preşedinte 
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Florin - Alexandru Alexe şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. Membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectul de lege, în forma prezentată. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură (PLx 391/29.10.2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii, la lucrările Comisei a participat doamna 

Ani Hurduc, şef Serviciu legislaţie. Propunerile de amendare a textului Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2013 au fost analizate de către parlamentari, o parte fiind însuşite ca 

amendamente admise. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Florin - 

Alexandru Alexe, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul secretar Costel Alexe, 

domnul secretar Florin-Costin Pâslaru, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Ion 

Ochi, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Dan-Cristian Popescu. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului un 

raport de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente. 

 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Florin Alexandru ALEXE 

 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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