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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 15, 16 şi 17 octombrie 2013 
 

În zilele de 15, 16 şi 17 octombrie a.c. din numărul total de 22 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi. 

Lucrările au fost conduse alternativ de domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi de  

domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. 

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

1. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Audiovizualului nr. 504/2002 (PL-x 

114/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. Membrii Comisiei au 

analizat Cererea de Reexaminare transmisă de preşedintele României, precum şi conţinutul 

legii aşa cum aceasta a fost transmisă la promulgare. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte 

Mădălin Ştefan Voicu, domnul secretar Florin Costin Pâslaru, domnul deputat Máton Árpád 

Francisc, domnul deputat Dan-Cristian Popescu, domnul deputat Ion Ochi, şi domnul deputat 

Dragoş Ionel Gunia. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să invite în mod expres la dezbateri pe ministrul finanţelor publice şi pe cel al culturii 

şi să amâne luarea unei decizii, pentru o mai bună documentare, până la viitoarea şedinţă.  

2. Proiectul de Lege privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - 

Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru 

Romi (PL-x 345/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru 

drepturile omului culte şi problemele minorităţilor. În calitate de invitaţi au participat la 

lucrările Comisiei  doamna Irina Cajal, subsecretar de stat, în Ministerul Culturii şi domnul 

Daniel  Vasile, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi. Membrii Comisiei au analizat 

conţinutul acestui proiect de lege. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan 

Voicu, domnul deputat Máton Árpád Francisc şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia. La  
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finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

plenului un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind trecerea Centrului Naţional de 

Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea 

Agenţiei Naţionale pentru Romi. 

3. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua Bucovinei (PLx 

348/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. În calitatea de invitat a participat la 

lucrările Comisiei doamna Irina Cajal, subsecretar de stat, în Ministerul Culturii. Membrii 

Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte 

Mădălin Ştefan Voicu şi domnul secretar Florin Costin Pâslaru. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport de 

adoptare a Proiectului de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua Bucovinei. 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 

 


