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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 5 şi 7 aprilie 2016 
 

În zilele de 5 şi 7 aprilie 2016 din numărul total de 28 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian-Manuel 

Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Florea Damian (Grup Parlamentar al 

ALDE), domnul deputat Mihai Sorin Grindeanu (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe-Mirel 

Taloş (Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar  al 

PSD), domnul deputat Eugen Constantin Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul 

deputat Ioan Vulpescu (Grup Parlamentar 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. Proiectul de Lege pentru completarea art. 51. alin. (3) din Legea nr. 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 764/2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar. În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au participat, din partea 

Ministerului Culturii, doamna secretar de stat Corina Şuteu şi domnul secretar de stat 

Alexandru Oprean; din partea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - 

doamna secretar de stat Sirma Caraman; doamna Cristinela Odeta Nestor, director al Oficiul 

Naţional al Jocurilor de Noroc; doamna Viorica Rădoi, director al Asociaţiei ROMSLOT – 

Asociaţia Organizatorilor de Sloturi din România. Parlamentarii au analizat conţinutul 

iniţiativei legislative şi al documentelor ce o însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştribu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Theodor Paleologu  şi domnul 

deputat Răzvan Mihai Sturzu. La finalul dezbaterilor,  membrii Comisiei au hotărât cu 
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majoritate (patru voturi împotrivă) de voturi să propună plenului un raport de adoptare a 

Proiectului de Lege pentru completarea art. 51. alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, cu amendamente. 

 2. Proiectul de Lege pentru  completarea articolului nr. 13 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 39/2005 privind cinematografia (Pl-x 765/2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar. În calitate de invitaţi, au participat la lucrările Comisiei doamna  

Corina Şuteu şi domnul Alexandru Oprean, secretari de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative şi al documentelor ce o însoţesc. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştribu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat 

Radu Mihai Popa şi domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului  un raport de adoptare a 

Proiectului de Lege pentru  completarea articolului nr. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia, cu amendamente. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii 

române în locuri, relaţii şi instituţii publice (Pl-x 65/2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru administraţie publică.  Din partea Ministerului Culturii, 

au participat la lucrările Comisiei doamna secretar de stat Corina Şuteu şi domnul secretar 

de stat Alexandru Oprean. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel 

Ştribu, domnul vicepreşedinte Mădălin Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc şi domnul deputat Kelemen Hunor. La finalul dezbaterilor parlamentarii au hotărât 

cu unanimitate de voturi, redactarea unui raport preliminar de respingere. 

4. Proiectul de Lege pentru instituirea timbrului cultural (PL-x 583/2014). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. În cadrul dezbaterilor, unul dintre autorii iniţiativei 

legislative, domnul deputat Traian Dobrinescu, în calitate de reprezentant al grupului de 

iniţiatori, a cerut amânarea  dezbaterilor cu o săptămână,  pentru clarificarea unor aspecte. 

Această cerere a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi.   

5. Audierea unor reprezentanţi ai Sindicatului Profesioniştilor din Media şi Cultura 

Română, la solicitarea Comisiei. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, 
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următorii: din partea Sindicatului Profesioniştilor din Media şi Cultura Română: domnul 

Gabriel Basarabescu şi doamna Mihaela Platon, din partea Sindicatului  Liber al 

Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune: doamna Nicoleta Viorica Balaci, 

doamna Violeta Arhiri, domnul Adrian Doroş, domnul Marius Dorian Tănase, domnul 

George Balaci şi domnul Florin Zegrea, iar partea organizaţiei sindicale MediaSind, domnul 

Adrian Moise. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel 

Ştribu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc, domnul deputat Radu Mihai Popa, domnul deputat Ioan Tămâian şi domnul 

deputat Răzvan Mihai Sturzu. Luările de cuvânt au urmărit să clarifice unele aspecte 

semnalate cu ocazia a numeroase memorii înaintate la Comisie, ce vizau nereguli în 

managementul Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Florin - Costin PÂSLARU 
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