Marina
A.
Preda

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: 2015.04.20
15:22:56 +03'00'

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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 31 martie şi 2 aprilie 2015
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi,
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice
aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL-x 373/14.10.2013).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat a
luat parte la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar
de stat în Ministerului Culturii. Proiectul de lege are ca obiect de
reglementare reorganizarea unor instituţii publice aflate în
subordinea Ministerului Culturii, având în vedere situaţia financiară
existentă ce reclamă constrângeri de ordin bugetar şi, în mod
imperios, o reducere a cheltuielilor publice. Proiectul de lege a fost
dezbătut în mai multe şedinţe în anii precedenţi iar dezbaterea a fost
amânată pentru găsirea unor soluţii favorabile pentru comasările
propuse de această iniţiativă legislativă. La finalul dezbaterilor, la
solicitarea Ministerului Culturii, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, pentru soluţionarea
problemelor identificate.

2. Proiect de Lege pentru completarea art. 51 din Legea
29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României (PL-x
145/31.03.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului
împreună cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. În calitate
de invitat a luat parte la lucrările Comisiei domnul Alexandru
Oprean, secretar de stat în Ministerului Culturii. Membrii Comisiei
au analizat conţinutul proiectului de lege precum şi Punctul de
vedere transmis de Guvern, ce susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative. În cursul luărilor de cuvânt parlamentarii au adus în
discuţie faptul că nu se justifică intervenţia unei legi speciale de
modificare, acolo unde cadrul de reglementare existent, respectiv al
Legii nr.29/2000 privind

sistemul naţional de decoraţii al

României, oferă posibilitatea rezolvării unor situaţii diverse, prin
judecata Consiliului de onoare al Ordinului, conform prevederilor
Capitolului X - Retragerea decoraţiilor - din această lege. La finalul
dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui raport de respingere a Proiectului de lege pentru
completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul naţional de
decoraţii al României.
3. Proiectul de Lege privind construirea Monumentului Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia (PL-x 193/09.03.2015).
Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat a luat
parte la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de
stat în Ministerului Culturii. Comisia sesizată pentru dezbatere în
fond este Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Membrii Comisiei
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au analizat conţinutul proiectului de lege precum şi Punctul de
vedere transmis de Guvern, ce susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative. Domnul secretar de stat a subliniat în expunerea sa
faptul că este vorba despre un proiect ce a demarat în anul 1993,
pentru care a fost organizat un concurs de proiecte, ce a fost câştigat
de sculptorul Mihai Buculei, membru al Uniunii Artiştilor Plastici,
iar lucrările la acest monument au fost sistate din lipsă de finanţare.
La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue
analiza acestui proiect de lege la o viitoare şedinţă.
4. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
(PL-x.252/2015) Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În
calitate de invitat a luat parte la lucrările Comisiei domnul
Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerului Culturii. Membrii
Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege. La finalul
dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
să propună plenului un raport de adoptare a Proiectului de lege
pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare, în forma adoptată de Senat.
În zilele de 31 martie şi 2 aprilie 2015, din numărul total de 23
de membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 20 deputaţi: dl.
preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte
Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir
Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte
Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar FlorinAlexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru
(G.P. al PSD), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl.
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deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea
(G.P. al PC-PLR), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na
deputat Liliana Mincă (G.P. Dem. Pop.), d-na deputat Marioara
Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat
Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat Dan Cristian Popescu
(G.P. al PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat
Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel
Taloş (G.P al PC-PLR), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi
d-na deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al PNL), iar următorii
deputaţi au fost absenţi: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al
PNL), dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat) şi dl. deputat Ioan
Vulpescu (G.P. al PSD).

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel Sorinel ŞTIRBU

Florin Costin PÂSLARU
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