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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 24 şi 26 noiembrie 2015 
 

În zilele de 24 şi 26 noiembrie din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Florea Damian (G.P. al 

ALDE), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Dan Cristian 

Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat  Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al ALDE), domnul 

deputat Radu Mihai Popa (G.P. al ND), doamna  deputat Diana Adrian Tuşa (G.P. al PNL) 

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. Proiectul de Lege  pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei  cu 

România ca zi de sărbătoare naţională (P l-x 695/19.10.2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. Din partea Ministerului Culturii a participat în calitate de invitat 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. Obiectul de reglementare  al acestui proiect de 

lege îl constituie declararea zile de 27 martie,  Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de 

sărbătoare naţională. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele ce îl 

însoţesc. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a transmis un 

raport preliminar de adoptare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Gigel - Sorinel Ştirbu şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La finalul 

dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterea la viitoarea şedinţă, după 

primirea punctului de vedere al Guvernului. 
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 2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  a 

Guvernului  nr. 83/2014 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri  publice în anul 

2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (P l-x 696/19.10.2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea Ministerului Culturii a participat în 

calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. Obiectul de reglementare îl 

constituie instituirea unei prevederi prin care de la data de 1 iulie 2015 personalul din  

Teatrul Evreiesc de stat să beneficieze  de sporul pentru activitate de importanţă naţională 

„în mod similar cu personalul din alte instituţii de spectacol şi concerte din subordinea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti”. Parlamentarii au analizat textul proiectului 

de lege şi documentele ce îl însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. La finalul 

dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterea la viitoarea şedinţă, după 

primirea punctului de vedere al Guvernului. 

 3. Proiectul de lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de  

diferenţele de grup (P l-x 649/12.10.2015) Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din 

partea Ministerului Culturii a participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie crearea unor 

mecanisme  de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa. Articolele 17 

şi 30 conţin prevederi precise cu privire la programele Serviciilor publice de radio şi 

respectiv de televiziune. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele 

ce îl însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel 

Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin 

Ştefan Voicu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor  membrii 

Comisiei au hotărât să continue dezbaterea la viitoarea şedinţă, după primirea punctului de 

vedere al Guvernului. 

 4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 

privind măsuri de creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. (P. l-x 

709/19.10.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea Ministerului Culturii 

a participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. Obiectul de 
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reglementare îl constituie  modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de 

creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, în sensul introducerii unor prevederi 

care să ofere primăriilor posibilitatea reabilitării unor clădiri istorice, urmând să primească 

apoi de la proprietar, în decurs de 10 ani  sumele alocate pentru lucrări. Parlamentarii au 

analizat textul propunerii legislative precum şi amendamentele primite la Comisie. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi 

domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât să 

continue dezbaterea la viitoarea şedinţă, după primirea punctului de vedere al Guvernului. 

 Diverse. La finalul lucrărilor doamna deputat Liliana Mincă a adus în discuţie situaţia 

financiară alarmantă semnalată de doamna Irina Radu, preşedinte – director general 

interimar al Societăţii Române de Televiziune, în documentele transmise Comisiei. Domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Stirbu a informat Comisia în legătură cu întâlnirea programată de 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în data de 25 noiembrie 2015. La această întâlnire 

au fost invitaţi să participe liderii grupurilor parlamentare, preşedintele Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, precum şi domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, care a adăugat 

faptul că orice membru al Comisiei, care doreşte să participe este binevenit. Domnul 

deputat Kelemen Hunor a afirmat necesitatea existenţei unui Consiliu de administraţie votat 

de Parlament, înainte de data de 15 decembrie 2015, pentru a putea  gestiona problemele 

financiare cu care se confruntă Societatea Română de Televiziune. Domnia sa a mai expus 

câteva posibile soluţii pentru remedierea gravei situaţii financiare existente, şi anume: 

reeşalonarea datoriilor Societăţii Române de Televiziune, iar, în viitor - după reglementarea 

unor modificări ale Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române 

de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune - preluarea finanţării acesteia  din 

urmă de către Guvern. 

 Domnul deputat Ioan Tămâian a adus în discuţie situaţia monumentului Marii Uniri 

de la 1918, din Alba Iulia, lucrare începută în urmă cu mai mulţi ani şi abandonată din 

cauza lipsei finanţărilor. Domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu a subliniat necesitatea 

implicării directe a Ministerului Culturii în rezolvarea acestei probleme, astfel încât 



 4

monumentul să poată fi finalizat până la începutul anului 2018, an aflat sub semnul  

sărbătoririi Centenarului Marii Unirii din 1918.       

PREŞEDINTE, 

 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR, 

  

Florin - Costin PÂSLARU 
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