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

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 12 şi 14 mai 2015
În data de 12 mai 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei au
fost prezenţi 17 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL),
dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al
UDMR), dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş şi dl.
deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD); în data de 14 mai 2015 din numărul total de 23 de
membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Márton
Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat
Radu Mihai Popa (neafiliat), dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş şi dl. deputat Ioan Vulpescu
(G.P. al PSD).
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de lege pentru completarea art.51 din Legea nr.29/2000 privind sistemul
naţional de decoraţii al României (P.L.- x 145 din 31 martie 2014). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La
lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de
stat în cadrul Ministerului Culturii. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea articolului 52 din Legea 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al
României, în sensul introducerii unei prevederi cu privire la condiţiile pierderii calităţii de
membru al unui ordin pentru fapte, declaraţii sau acţiuni care aduc atingere, directă sau
indirectă, art. 1 alin.(1), art. 3 alin.(1) sau art. 13 din Constituţia României, republicată.
Parlamentarii au analizat raportul preliminar de adoptare transmis de Comisia juridică şi au
hotărât să amâne votul asupra proiectului de lege.
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2. Reexaminarea Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din
România, la solicitarea Preşedintelui României (PL - x 399/2014/2015). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului comun înlocuitor împreună cu Comisia de buget, finanţe şi
bănci. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean,
secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra
Cererii de reexaminare solicitată de Preşedintele României şi au analizat forma transmisă de
Senat cu modificările adoptate. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul
vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici,
domnul deputat Theodor Paleologu, domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu, domnul deputat
Traian Dobrinescu şi domnul deputat Ioan Tămăian. La finalul dezbaterilor membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun înlocuitor prin
care să se propună plenului adoptarea în parte a Cererii de reexaminare a Legii pentru
finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, şi adoptarea Legii în forma
înaintată de Senat, cu un amendament de tehnică legislativă.
3. Propunerea legislativă privind modificarea art. 13 din Legea audiovizualului nr.
504/2002.(P l-x 353/29.04. 2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră
sesizată. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean,
secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare modificarea art. 13 din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, pentru întărirea
rolului comisiilor parlamentare de specialitate în ceea ce priveşte controlul parlamentar,
prin crearea cadrului juridic ce face posibilă demiterea oricărui membru al Consiliului
Naţional al Audiovizualului „în cazul nerespectării/încălcării repetate a atribuţiilor de
serviciu aşa cum sunt acestea prevăzute de art.17” sau, suspendarea de drept a oricărui
membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, în cazul în care este urmărit penal sau,
este trimis în judecată, până la soluţionarea cauzei prin netrimitere în judecată ori, respectiv,
până la finalizarea procesului printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. În cadrul
dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi doamna
deputat Liliana Mincă. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative şi au
hotărât să continue dezbaterile la viitoarea şedinţă a Comisiei.
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4. Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale (P l - x
361/20.04.2015) Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat,
domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Propunerea
legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privind acordarea de
vouchere culturale în valoare de 125 lei, fiecărui angajat din sistemul bugetar. În cadrul
dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat
Traian Dobrinescu şi doamna deputat Liliana Mincă. Parlamentarii au analizat raportul
preliminar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, ce propune respingerea acestei
propuneri legislative şi au hotărât să continue dezbaterea la viitoarea şedinţă a Comisiei.
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