
 
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  6 şi 7 septembrie 2016 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului 

Ororilor Comunismului (PL-X 582/2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului suplimentar. În calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Culturii, au participat la lucrările Comisiei: doamna 

Anca Drăgoi, secretar de stat, domnul Andrei Diaconescu, secretar 

general şi domnul Adrian Bălteanu, consilier. Din partea Institutului 

pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc au participat la lucrările Comisiei domnul Radu Preda, 

director şi domnul Cătălin Nicolae Constantinescu, consilier juridic. 

La finalul dezbaterilor, la cererea domnului secretar Florin-Costin 

Pâslaru, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi,  13 

voturi pentru, 1 abţinere şi 3 voturi împotrivă, să amâne dezbaterea 

propunerii legislative, în vederea unei dezbateri concomitente cu 

Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi 

pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (PL-x 617/2015). 

2. Proiect de Lege pentru completarea  Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal (P l-x 295/27.06.2016). Dezbateri în vederea 
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întocmirii avizului.  La lucrările Comisiei au participat în calitate de 

invitaţi: din partea Ministerului Culturii, doamna Anca Drăgoi, 

secretar de stat, domnul Andrei Diaconescu, secretar general  şi 

domnul Adrian Bălteanu, consilier, iar din partea Ordinului 

Arhitecţilor din România, doamna arhitect Alexandra Stoica. 

Domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, în calitate de 

reprezentant al grupului de iniţiatori, a făcut o scurtă prezentare a 

propunerii legislative. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi să avizeze favorabil proiectul de 

Lege pentru completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în 

vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui 

bun cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul 

patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x303/28.06.2016). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. În calitate de invitaţi, din 

partea Ministerului Culturii, au participat la lucrările Comisiei: 

doamna Anca Drăgoi, secretar de stat, domnul Andrei Diaconescu, 

secretar general şi domnul Adrian Bălteanu, consilier. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 cu modificări şi 

întocmirea unui raport preliminar cu amendamente.  
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 

214/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de 

invitaţi, din partea Ministerului Culturii, au participat la lucrările 

Comisiei: doamna Anca Drăgoi, secretar de stat, domnul Andrei 

Diaconescu, secretar general şi domnul Adrian Bălteanu, consilier. 

La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi să continue dezbaterile asupra proiectului de 

lege la următoarea şedinţă. 

În ziua de 6 septembrie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 26 de deputaţi au fost prezenţi 23 de parlamentari: 

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

domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (Grup 

Parlamentar al UDMR), domnul vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),  

domnul secretar Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al 

PNL), 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 Călin Vasile Andrei Matei (Grup Parlamentar al 

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

doamna deputat Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), 
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domnul deputat Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul deputat Radu Mihai Popa (UNPR), doamna deputat Maria 

Gabriela Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Iacob 

Puşcaş (neafiliat), domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu (neafiliat), 

domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş (Grup Parlamentar al 

ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian (Grup Parlamentar al PNL), 

doamna deputat Diana Adriana Tuşa (neafiliat), domnul deputat 

Eugen Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ioan 

Vulpescu (Grup Parlamentar al PSD); absenţi au fost: domnul 

deputat Lucian Manuel Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar PNL) şi 

domnul deputat  Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR); iar 

următorii au fost înlocuiţi astfel: domnul deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (Grup Parlamentar al ALDE) a fost înlocuit timp de o oră de 

domnul deputat Cătălin Vasile Drăguşanu (Grup Parlamentar al 

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

PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Ioan Benga (Grup 

Parlamentar al PSD). 

În ziua de 7 septembrie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 26 de deputaţi au fost prezenţi 22 de parlamentari: 

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

domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (Grup 

Parlamentar al UDMR), domnul vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),  
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domnul secretar Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al 

PNL), 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 domnul deputat Călin Vasile Andrei Matei (Grup 

Parlamentar al PSD), doamna deputat Liliana Mincă (Grup 

Parlamentar al PSD), doamna deputat Mărioara Nistor (Grup 

Parlamentar al UNPR), domnul deputat Theodor Paleologu (Grup 

Parlamentar al PNL), domnul deputat Radu Mihai Popa (UNPR),  

doamna deputat Maria Gabriela Podaşcă (Grup Parlamentar al 

PSD), domnul deputat Iacob Puşcaş (neafiliat), domnul deputat 

Răzvan Mihai Sturzu (neafiliat), domnul deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian 

(Grup Parlamentar al PNL), doamna deputat Diana Adriana Tuşa 

(neafiliat), domnul deputat  Eugen Uricec (Grup Parlamentar al 

PSD) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (Grup Parlamentar al PSD); 

absenţi au fost: domnul deputat Lucian Manuel Ciubotaru (Grup 

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

Parlamentar PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup 

Parlamentar al UDMR) şi domnul deputat Angel Tâlvăr (Grup 

Parlamentar al PSD). 

 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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