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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 9 şi 11 februarie 2016 
 

În zilele 9 şi 11 februarie 2016 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 Florea Damian (ALDE), domnul deputat  Radu 

Mihai Popa (neafiliat),  domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), domnul deputat 

Gheorghe-Mirel Taloş (ALDE) şi  domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu. 

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

1. Audierea domnului ministru al Culturii Vlad Alexandrescu la solicitarea Comisiei. 

Din partea Ministerului Culturii a participat şi domnul Alexandru Oprean. Membrii 

Comisiei au formulat întrebări privind întârzierea elaborării normelor metodologice pentru 

aplicarea Legii nr. 136/2015 privind finanţarea revistelor culturale; întârzierea răspunsurilor 

cu privire la diferitele probleme semnalate în scris la cabinetul ministrului Culturii. Au fost 

de asemenea,  formulate întrebări cu privire la: statutul juridic al teatrului din parcului 

Bazilescu, ce a fost cedat în administrarea şi exploatarea Primăriei sectorului 1, Bucureşti, 

demolarea anexelor Palatului Ştirbei, clădire monument istoric situat pe Calea Victoriei, 

situaţia construirii monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia, selectarea persoanelor ce vor 

face parte din Comisia pentru Fondul Cultural Naţional, dar şi din Comisia Monumentelor 

de For Public, administrarea spaţiilor Uniunilor de Creatori, asigurarea pazei de zi pentru 

muzee, starea de conservare a unor piese din colecţiile muzeelor din ţară. Alte teme 

dezbătute au fost: modalităţile de selecţie a proiectelor dedicate Zilei Culturii Naţionale; 
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reluarea programului de promovare a culturii scrise, suspendat în 2013; construirea unei noi 

săli de concerte. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel 

Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat Traian Dobrinescu, 

domnul deputat Ioan Tămâian şi domnul deputat Iacob Puşcaş. La finalul dezbaterilor 

domnul Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii a solicitat o nouă audiere pentru o dezbaterea 

axată pe priorităţile legislative. 

2. Reexaminarea la cererea Preşedintelui României a Legii pentru modificarea şi  

completarea art.17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii 

504/2002 a audiovizualului (Pl-x 450/2015/2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie. Prima Cameră sesizată. 

Din partea Ministerului Culturii a participat doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Invitaţi 

la lucrările Comisiei au fost: domnul Victor Dobre şi doamna Laura Frunzetti – IAA, 

Inspiring Excelence in Communications Worlwide; domnul George Chiriţă, directorul 

Asociaţiei  Radiodifuzorilor din România. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii 

legislative şi a documentelor ce o însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul 

deputat Dan-Cristian Popescu şi domnul deputat Traina Dobrinescu. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să  continue dezbaterile  la viitoarea 

şedinţă. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public (Pl-x 805/09.11.2015). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii a participat, în calitate de 

invitat, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Parlamentarii au analizat conţinutul 

propunerii legislative şi a documentelor ce o însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să  

continue dezbaterile  la viitoarea şedinţă. 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul 

Silvic (Pl-x 894/22.12.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea 
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Ministerului Culturii a participat, în calitate de invitat, doamna Irina Cajal, subsecretar de 

stat. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative şi a documentelor ce o 

însoţesc. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative şi a documentelor ce o 

însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi 

domnul deputat Dan-Cristian Popescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

 PREŞEDINTE, 

 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR, 

  

Florin - Costin PÂSLARU 
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