
 1 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 februarie 2018 
 
 
 
 

În data de 20 februarie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absent fiind domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD).  

În data de 21 februarie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absent fiind: domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

În data de 22 februarie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul 

parlamentar al PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Reexaminare la cererea Preşedintelui României a Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl x 38/2016/2017). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, 

doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa, domnul deputat Iulian Bulai și domnul deputat 

Nicolae – Dobrovici Bacalbașa. Întrucât au fost depuse o serie de amendamente care vizau 

modificarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea 
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şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 

în sensul observaţiilor formulate în cererea de reexaminare, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, reluarea discuțiilor asupra inițiativei 

legislative la o ședință viitoare.  

        2.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002 (Pl x 465/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În cadrul dezbaterilor 

au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana 

Adriana Tușa, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai, domnul 

deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbașa şi domnul deputat Kelemen Hunor. Din partea 

Consiliului Naţional al Audiovizualului, a participat la lucrările Comisiei, doamna 

preşedinte Laura Corina Georgescu. Domnia sa a prezentat membrilor Comisiei un Punct de 

vedere cu privire la modificările propuse prin intermediul iniţiativei legislative. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, reluarea discuțiilor asupra inițiativei legislative la o ședință 

viitoare.           

3.   Proiect de lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului 

nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac 

parte din Lista patrimoniului mondial (PL x 514/2017). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În 

calitate de invitaţi au luat parte la dezbateri: domnul Gheorghe Popa, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale; din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domul Louis Dumitrache şi domnul Grigore Cristian iar din partea grupului de 

iniţiatori, doamna deputat Natalia Intotero. Parlamentarii au analizat textul iniţiativei 

legislative, precum şi raportul preliminar de adoptare transmis de Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa, doamna 

secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae – Dobrovici 

Bacalbașa, domnul deputat Kelemen Hunor și domnul deputat Emil – Marius Pașcan. În 

cadrul dezbaterilor au fost exprimate puncte de vedere divergente în legătură cu 
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oportunitatea modificărilor propuse prin intermediul iniţiativei legislative. La propunerea 

doamnei secretar Beatrice Tudor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, reluarea discuțiilor asupra inițiativei legislative la o ședință 

viitoare. 

4. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (PL x 225/2016). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de 

invitat, a luat parte la lucrările Comisiei, domnul Gheorghe Popa, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa, doamna 

secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae – Dobrovici 

Bacalbașa și domnul deputat Emil – Marius Pașcan. Parlamentarii au analizat textul 

iniţiativei legislative, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului emis la data de 

24.03.2017. La propunerea doamnei vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra 

iniţiativei legislative pentru a se solicita un punct de vedere al actualului Guvern. 

          În zilele de 21 și 22 februarie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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