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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi 29 octombrie 2015
În ziua de 27 octombrie a.c. din numărul total de 24 de membri, la lucrările Comisiei
au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Florea Damian (G.P. al ALDE),
domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş
(G.P. al ALDE), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat Ioan
Vulpescu (G.P. al PSD); domnul deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) a fost înlocuit de
domnul deputat Adrian Oros (G.P. al PNL).
În ziua de 29 octombrie a.c. din numărul total de 24 de membri, la lucrările Comisiei
au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Florea Damian (G.P. al ALDE),
domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş
(G.P. al ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), domnul deputat Angel
Tâlvăr (G.P. al PSD) 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 şi completarea Legii audiovizualului
numărul 504/2002 (Pl-x 597/19.10.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima
Cameră sesizată. Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative. Propunerea
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, în
sensul creării unui Fond audiovizual, format din contribuţiile anuale de 5% din veniturile
realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de
1

comunicaţii prin cablu. Fondul urmează să fie administrat şi distribuit televiziunilor de către
Consiliul Naţional al Audiovizualului, beneficiarii fiind primele 12 televiziuni pe lista de
must-carry. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul
vicepreşedinte Márton Árpád Francisc şi domnul secretar Florin-Costin Pâslaru. La finalul
lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un
raport de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
audiovizualului nr.504/2002.
2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului din
România (Pl-x 582/21.10.2015). Retrimitere la Comisie de către plen la şedinţa din data de
21 octombrie a.c. Dezbateri în vederea întocmirii unui nou raport. La lucrările Comisiei a
participat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Parlamentarii
au analizat raportul Comisiei şi au dezbătut probleme de fond şi de procedură. La discuţii
au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte MădălinŞtefan Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul secretar FlorinCostin Pâslaru şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să continue dezbaterile la o viitoare şedinţă.
3. Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru
cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (PL-X 617/28.09.2015). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar
de stat în Ministerul Culturii. Iniţiativa are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri
pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale
antitotalitare. Prin acest proiect, se propune

ca Academia Română, cel mai înalt for

ştiinţific, să elaboreze un Raport pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru
memoria naţională antitotalitară, precum şi înfiinţarea Muzeului naţional al totalitarismului
comunist şi construirea Monumentului naţional al victimelor totalitarismului comunist. La
dezbateri au participat: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi doamna deputat Liliana
Mincă. La finalul lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
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propună plenului un raport de respingere a Proiectului de Lege pentru condamnarea
totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (Pl-x 709/19.10.2015).
Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de
invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Din partea
grupului de iniţiatori a participat la lucrările Comisiei domnul deputat Horia Cristian. La
discuţii au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte
Márton Árpád Francisc, domnul deputat Dan Cristian Popescu şi domnul deputat Theodor
Paleologu. La finalul lucrărilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
continue dezbaterea la următoarea şedinţă.
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii membrii ai uniunilor
de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (Pl-x
698/19.10.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a participat
domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Obiectul de reglementare
îl constituie modificarea art. 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru
pensionarii sistemului public de pensii membrii ai uniunilor de creatori legal constituite şi
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, în sensul modificării cuantumului
indemnizaţiei ca urmare a modificării pensiei titularului, prin modificarea punctajului
anului, precum şi atunci când se modifică valoare punctului de pensie. La discuţii au
participat: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád
Francisc, domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu şi domnul deputat Traina Dobrinescu. La
finalul lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil
propunerea legislativă.
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (PL-X 658/14.10.2015). Dezbateri în
vederea întocmirii avizului. La discuţii au participat: domnul preşedinte Gigel-Sorinel
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Ştirbu şi domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc. La finalul lucrărilor membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne dezbaterea cu o săptămână.
7. Diverse. Domnul deputat Dan - Crisitian Popescu a propus membrilor Comisiei
organizarea unei dezbateri având ca temă avizarea construirii unui imobil supradimensionat
în zona de protecţie a Palatului Ştirbei, monument istoric, aflat în proprietate privată.
Dezbaterea va avea loc cu invitarea factorilor de decizie responsabili, precum şi a
reprezentanţilor societăţii civile. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi,
urmând a fi stabilite, ulterior, data şi ora desfăşurării.
Domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici a prezentat membrilor Comisiei un
memoriu, semnat de reprezentanţii comunităţii sârbilor din România, prin care se face un
apel la autorităţile române, cu privire la neacceptarea primirii statului Kosovo în organizaţia
UNESCO, acest fapt fiind considerat de către aceştia o greşeală, având în vedere faptul că
România nu a recunoscut, până în prezent, statul Kosovo.
Domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu a prezentat membrilor Comisiei concluziile
rezultate în urma celor două întâlniri avute cu reprezentanţii Consiliului Naţional al
Audiovizualului, reprezentanţi ai televiziunilor precum şi reprezentanţi ai societăţii civile
cu privire la modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2015.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel - Sorinel ŞTIRBU

Florin - Costin PÂSLARU

4

