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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 12 şi 13 septembrie 2018 
 
 

În ziua de 12 septembrie  a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă 

(Grupul parlamentar al PSD).  

În ziua de 13 septembrie  a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei 

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

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

parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grupul parlamentar al PSD).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin. (1) din Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public (Plx 329/2018). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. 

Domnul deputat Iulian Bulai, în calitate de iniţiator, a prezentat membrilor Comisiei 

modificările pe care iniţiativa legislativă le aduce Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, respectiv completarea art. 5, alin. (1) în sensul instituirii unei 

obligaţii în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice de a publica contractele de achiziţie 

publică, contractele sectoriale şi contractele de cesiune de lucrări şi cesiune de servicii, în 

care autoritatea sau instituţia publică este parte, precum şi actele subsecvente acestor 

contracte. 
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 Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative, avizul cu observaţii şi 

propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului, care nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative.   

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

domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa şi domnul 

deputat Emil-Marius Paşcan. 

După finalizarea dezbaterilor, la propunerea domnului deputat Emil-Marius Paşcan, 

membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, transmiterea 

unei adrese Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, prin care să se solicite transmiterea 

acestei iniţiative legislative, pentru dezbatere în fond, Comisiei pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (Plx 445/2018). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. 

Domnul deputat Iulian Bulai, în calitate de iniţiator, a prezentat membrilor Comisiei 

modificările pe care iniţiativa legislativă le aduce Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv, scutirea de la plata impozitului pentru 

clădirile utilizate pentru funcţionarea anticariatelor, precum şi a terenurilor aferente 

funcţionării acestora, în scopul încurajării vânzării de carte la un preţ redus, comparativ cu 

cel din librării.   

Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative, avizul cu observaţii şi 

propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului, care nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, domnul 

deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa şi domnul deputat 

Gheorghe-Dinu Socotar. 

După finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (Plx 446/2018). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative, avizul cu observaţii şi 

propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului, care nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

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

domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa şi domnul 

deputat Emil – Marius Paşcan. 

După finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

          În ziua de 13 septembrie  a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul individual 

asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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