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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 11, 12 şi 13 martie 2014 
 
 

În zilele de 11, 12, şi 13 martie 2014 din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi, absent fiind domnul deputat Zisu Stanciu (G.P. al 

PSD). 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea 41/1994 privind organizarea 

şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (P. l. 

x 35/2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. Din partea 

Societăţii Române de Radiodifuziune a participat domnul Constantin Puşcaş, director 

economic. Iniţiativa legislativa îşi propune instituirea unei taxe pentru care să se poată opta, 

precum şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 şi respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 

978/2003. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative. La dezbateri au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul secretar Florin Alexandru Alexe şi 

domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât să continue discuţiile asupra textului în şedinţa următoare.  

2. Propunere legislativă privind modificarea art. 40 din Legea nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice (P. l. - x 232/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Parlamentarii au analizat conţinutul acestei iniţiative legislative precum şi avizele 

primite la Comisie. Propunerea legislativă urmăreşte instituirea unor prevederi  prin care se 

doreşte sprijinirea proprietarilor de monumente, persoane fizice sau juridice, care fac pe 

cheltuială proprie, integral sau parţial, lucrări de restaurare şi punere în valoare a imobilelor, 

finanţate prin credite ipotecare, prin plata dobânzilor aferente creditelor ipotecare de către 

Ministerul Culturii, sau, după caz, de către autorităţile locale, în funcţie de clasificarea 
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respectivului imobil. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, 

domnul secretar Florin Alexandru Alexe şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue discuţiile asupra textului la 

viitoarea şedinţă. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia. (P. l. - x 485/11.11.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Propunerea legislativă îşi propune abrogarea articolului 17 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, obiectul de reglementare fiind reducerea cuantumului de 

19 % din veniturile, provenind din publicitate, ale Societăţii Române de Televiziune ce se 

virează Centrului Naţional al Cinematografiei. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu şi domnul secretar Florin Alexandru Alexe. La încheierea dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât să continue discuţiile asupra textului la următoarea şedinţă. 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
 Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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