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S I N T E Z A 

  
 lucrărilor Comisiei din zilele de  8, 10 şi 11 decembrie 2015 

 

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. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele 

ce îl însoţesc. 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. 

 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. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi 

documentele ce îl însoţesc. La finalul discuţiilor membrii Comisiei 



 

 

 

2 

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. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele 

ce îl însoţesc. 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. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege 

şi documentele ce îl însoţesc. 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) 
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Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea Ministerului 

Culturii a participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege 

şi documentele ce îl însoţesc. 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. Parlamentarii au analizat textul propunerii legislative 

precum şi amendamentele primite la Comisie. 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 deputat Gigel - Sorinel Ştirbu, preşedinte al 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaţilor şi domnul senator Georgică Severin, preşedinte 

al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. Membrii Comisiilor 

reunite au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 
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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 Ministerului 
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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. 
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În zilele de 08 şi 10 decembrie 2015, din numărul total de 24 

de membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 18 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), domnul deputat Florea Damian (G.P. al ALDE),  dl.  

deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Vasile 

Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PSD), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PSD), domnul deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PNL), domnul deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), 

dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan 

Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi 

doamna  deputat Diana Adrian Tuşa (G.P. al PNL); absenţi au fost: 

dl. deputat Manuel Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat 

Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Radu Mihai Popa 

(G.P. al ND), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE), dl. 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi dl. deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. al PSD).  

În ziua de 11 decembrie 2015, din numărul total de 24 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 22 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 
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Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), dl. deputat Manuel Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), 

domnul deputat Florea Damian (G.P. al ALDE),  dl.  deputat Traian 

Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Vasile Ghiorghe Gliga (G.P. 

al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. 

al PSD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), domnul deputat 

Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat Radu Mihai Popa 

(G.P. al ND), domnul deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), 

dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan 

Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), dl. 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi doamna  deputat Diana 

Adrian Tuşa (G.P. al PNL), dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al 

PSD), (G.P. al PNL); absenţi au fost: dl. deputat Radu Mihai Popa 

(G.P. al ND), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE). 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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