Marina
PARLAMENTUL ROMÂNIEI A. Preda
CAMERA DEPUTAŢILOR

Digitally signed by Marina A.
Preda
DN: cn=Marina A. Preda,
c=RO, l=Bucuresti, o=STS,
ou=Centrala/RAMO,
email=marina.preda@cdep.ro
Date: 2015.06.16 14:07:44
+03'00'

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie 2015
În zilele de 3 şi 4 iunie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei
au fost prezenţi 21 de deputaţi; absenţi au fost: domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al
UDMR) şi domnul 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. Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură. (Plx 244/16.03.2015.
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat, a participat la lucrările
Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.
Obiectul de reglementare al acestei propuneri legislative este modificarea art. 3 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură, aprobată prin legea 269/2009, cu modificări şi completări, urmărindu-se în
special asigurarea unui management bazat pe competenţe şi experienţă. Luând în
consideraţie problema conducerii

căminelor culturale, iniţiatorii au dorit să lărgească

enunţul iniţial al lit. c) a articolului 3 aşa cum acesta a fost înscris în Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 68/2013. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel
Ştirbu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere a Propunerii
legislative pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008
privind managementul instituţiilor publice de cultură.
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului
nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale (PL-x 135/2015). În calitate de invitat, a participat la lucrările Comisiei
domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Proiectul de
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lege are ca obiect de reglementare modificarea art.21 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa
Guvernului nr.51/1998, în sensul eliminării tipăriturilor mixte din categoria bunurilor
supuse taxării în beneficiul Fondului Cultural Naţional, avându-se în vedere necesitatea
înlăturării ambiguităţii în ceea ce priveşte stabilirea obligaţiei de plată a cotei de 3% aflată
în sarcina operatorilor economici care obţin venituri din vânzarea diverselor tipărituri şi
eliminarea sintagmei „tipărituri mixte” din conţinutul acestei reglementări. Parlamentarii au
analizat conţinutul proiectului de lege şi al documentelor transmise de Comisiile avizatoare.
La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul
vicepreşedinte Márton Árpád-Francisc, doamna deputat Adrian Diana Tuşa şi domnul
deputat Ion Ochi. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului un raport de adoptare în forma adoptată de Senat.
3. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei
(PL-x518/2013).

Dezbateri

în

vederea

întocmirii

raportului

suplimentar.

În calitate de invitat, a participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar
de stat în cadrul Ministerului Culturii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
declararea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei, dată la care, în anul 1878 în urma
războiului ruso-otoman – cunoscut în istoria României drept Războiul de Independenţă Dobrogea a revenit la teritoriul României. Proiectul a fost retrimis la Comisie în data de 2
iunie 2014 pentru întocmirea unui raport suplimentar. Parlamentarii au analizat raportul
iniţial întocmit de Comisie. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel
Ştirbu şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La finalul dezbaterilor membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îşi menţină punctul de vedere şi să
înainteze plenului un raport de adoptare, cu amendamente.
4. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 28 noiembrie ca Ziua Bucovinei. (PL-x
348/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate
de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat, în cadrul Ministerului Culturii.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare declararea datei de 28 noiembrie ca fiind
Ziua Bucovinei, dată la care s-a proclamat în anul 1918 alipirea sa la patria mamă. În data
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de 28 noiembrie 1918, a fost convocat la Cernăuţi, un Congres general al Bucovinei, la care
au participat reprezentaţi ai românilor şi ai tuturor etniilor din această provincie. Această
adunare a proclamat cu unanimitatea voturilor exprimate, Unirea necondiţională a
Bucovinei cu România. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel
Ştirbu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului
de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului unu raport comun de
adoptare, cu amendamente.
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