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

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 12 martie 2015
În zilele de 10 şi 12 martie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al
PNL), dl. deputat Gheorghe-Mirel Taloş (GP al PC-PLR) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (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. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalism de
investigaţie (Plx 148/04.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările
Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în
Ministerul Culturii. Domnia sa a expus Punctul de vedere al Guvernului, cu privire la
această propunere legislativă, care nu susţine adoptarea acesteia. Propunerea legislativă are
ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind înfiinţarea unui fond special, care
să sprijine, prin finanţare directă, persoanele care dezvăluie public orice act de corupţie sau
practici ilegale ce prejudiciază bugetul de stat. Finanţarea acordată din acest fond va fi egală
cu 2% din valoarea prejudiciului recuperat, în urma dezvăluirii, şi va fi primită pe baza unei
cereri adresate Ministerului Finanţelor Publice. Membrii Comisiei au analizat conţinutul
propunerii legislative şi au formulat puncte de vedere asupra acesteia. În cadrul dezbaterilor
au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte MădălinŞtefan Voicu şi domnul deputat Ion Ochi. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze negativ propunerea legislativă.
2. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea
construcţiilor reprezentative pentru România (Plx 102/04.03.2015). Dezbateri în vederea
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întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul
Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Domnia sa subliniat faptul că
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată. Membrii Comisiei
au analizat conţinutul propunerii legislative. Obiectul de reglementare îl constituie, conform
expunerii de motive, instituirea cadrului juridic privind protejarea construcţiilor
reprezentative pentru România, imobile construite după anul 1859, altele decât
monumentele istorice şi de arhitectură, ca parte a patrimoniului cultural naţional, care pot
avea valoare naţională sau locală, din punct de vedere socio-cultural, economic, profesional,
sau pot fi obiective arhitecturale premiate de organizaţii profesionale. În cadrul dezbaterilor
au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte MădălinŞtefan Voicu şi domnul deputat Ion Ochi. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), redactarea unui raport preliminar de respingere
a propunerii legislative şi transmiterea acestuia Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice (Plx
58/20.02.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a participat,
în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii.
Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege ce are în vedere armonizarea legislaţiei
naţionale în domeniu cu prevederile europene în materie. În cadrul dezbaterilor au luat
cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan
Voicu şi domnul deputat Kelemen Hunor. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege.
4. Propunerea legislativă privind instituirea titlurilor naţionale (PLx 409/08.09.2014).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă
tineret şi sport. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Alexandru
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Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, să amâne dezbaterea până la o viitoare şedinţă.
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