
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 

S I N T E Z A 
  

         lucrărilor Comisiei din zilele de 11 şi 12 octombrie 2016 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1.   Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

(PL–x 317/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisiei, au participat din partea Ministerului Culturii, 

doamna Oana Bogdan, secretar de stat şi domnul Adrian Băltean, 

consilier. Doamna secretar de stat Oana Bogdan a solicitat o 

amânare a dezbaterii asupra proiectului de lege pentru identificarea 

unor soluţii de amendare a textului. Cu unanimitate de voturi, 

membrii Comisiei au fost de acord cu amânarea dezbaterilor pentru 

o perioadă de 2 săptămâni. 

2. Proiectul de lege privind instituirea timbrului cultural (PL-x 

583/2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei au participat: din partea Ministerului Culturii, doamna 

secretar de stat Oana Bogdan şi domnul consilier Adrian Băltean; 

din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, 

domnul Dan Muraru, preşedinte, doamna Adina Scrioşteanu, 

director executiv, doamna Andreea Stratulă, avocat şi doamna 
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Diana Neagoe; din partea Asociaţiei Editorilor din România au 

participat: domnul Gabriel Liiceanu, doamna Otilia Schwartz şi 

domnul Mihai Mitrică;  din partea Uniunii Artiştilor Plastici din 

România au participat domnul preşedinte Petru Lucaci şi doamna 

Cristina Russu, vicepreşedinte; doamna vicepreşedinte Aura 

Corbeanu a participat din partea Uniunii Teatrale din România - 

UNITER. Uniunea Scriitorilor din România a fost reprezentată de 

domnul Gabriel Chifu, vicepreşedinte. Din partea Ordinului 

Arhitecţilor din România au participat: doamna Diana Stan, doamna 

Raluca Munteanu şi domnul Alexandru Găvăzdeanu. Domnul 

deputat Traian Dobrinescu a luat cuvântul din partea grupului de 

iniţiatori şi a solicitat retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de 

lege, având în vedere faptul că acesta a stârnit numeroase reacţii 

divergente. Domnul Gabriel Liiceanu în calitate de reprezentant al 

Asociaşiei Editorilor din România, a făcut o scurtă pledoarie pentru 

respingerea propunerii legislative, argumentând faptul că legea ar fi 

benefică doar pentru o singură categorie, scriitorii, în timp ce alte 

trei categorii: editorii de carte, librarii şi cititorii ar avea doar de 

pierdut, în situaţia în care prevederile acestei legi ar fi adoptate. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de 

voturi amânarea dezbaterilor. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public (Pl-x 360/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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Domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu a precizat faptul că s-a mai 

dezbătut un proiect de lege cu acelaşi obiect de reglementare şi acest 

proiect de lege a fost adoptat, promulgat şi a devenit Legea nr. 144 

publicată în data de 12 iulie 2016. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, redactarea unui raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

În ziua de 11 octombrie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 26 de deputaţi au fost prezenţi 19 parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (Grup Parlamentar al 

UDMR), domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al PSD), domnul secretar 

Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Florea Damian (Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat 

Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), doamna deputat 

Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat 

Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat 

Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), doamna deputat 

Maria Gabriela Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Iacob Puşcaş (neafiliat), domnul deputat Răzvan Mihai 

Sturzu (neafiliat), domnul deputat Mirel Gheorghe Taloş (Grup 

Parlamentar al ALDE), domnul deputat  Ioan Tămâian (Grup 
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Parlamentar al PNL); absenţi au fost: domnul secretar Florin 

Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Călin-Vasile-Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Radu  Mihai  Popa (Grup Parlamentar al UNPR), doamna 

deputat Diana Adriana Tuşa (neafiliat), domnul deputat Angel 

Tîlvăr (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Eugen 

Constantin Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat 

Ioan Vulpescu (Grup Parlamentar al PSD), iar următorii 

parlamentari au fost înlocuiţi după cum urmează: domnul deputat 

Lucian Manuel Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuit 

de domnul deputat Adrian Oros (Grup Parlamentar al PNL), iar 

domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar al PNL) a 

fost înlocuit de domnul deputat Virgil Guran (Grup Parlamentar al 

PNL). 

În ziua de 12 octombrie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 26 de deputaţi au fost prezenţi 18 parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (Grup Parlamentar al 

UDMR), domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al PSD), domnul secretar 

Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul secretar 

Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Florea Damian (Grup Parlamentar al ALDE), domnul 
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deputat Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), doamna 

deputat Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat 

Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat 

Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), doamna deputat 

Maria Gabriela Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Iacob Puşcaş (neafiliat), domnul deputat Răzvan Mihai 

Sturzu (neafiliat), domnul deputat Mirel Gheorghe Taloş (Grup 

Parlamentar al ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian (Grup 

Parlamentar al PNL); absenţi au fost: domnul deputat Lucian 

Manuel Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

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

Călin-Vasile-Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Radu Mihai Popa (Grup Parlamentar al UNPR), doamna 

deputat Diana Adriana Tuşa (neafiliat), domnul deputat Angel 

Tîlvăr (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Eugen 

Constantin Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat 

Ioan Vulpescu (Grup Parlamentar al PSD). 

 

 

PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 

Gigel Sorinel ŞTIRBU                  Florin Costin PÂSLARU 
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