
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

 
S I N T E Z A 

 
lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 septembrie 2013 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Audierea doamnei preşedinte Laura Corina GEORGESCU în legătură 

cu situaţiile de incompatibilitate în care s-ar afla doi dintre membrii 

Consiliului Naţional al Audiovizualului. Doamna Laura Corina 

GEORGESCU a prezentat situaţia creată ca urmare a declarării, de 

către Agenţia Naţională pentru Integritate, a stării de incompatibilitate 

în care se află domnul Christian Mititelu şi domnul Răsvan Popescu, 

membrii ai Consiliului Naţional al Audiovizualului. În încheierea 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să aştepte ca justiţia să-şi 

exprime punctul de vedere, faţă de situaţiile aduse în discuţie prin 

hotărâri judecătoreşti rămase definitive. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală. (PL-x 233/25.06.2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. În calitate de invitat a participat la lucrările 

Comisiei domnul Constantin Marius Banu, secretar de stat din partea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. La 

finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 

voturi ( 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi două abţineri să avizeze 

favorabil Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală. 

3. Cererea de Reexaminarea asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr. 504/2002 (PLx-114/2013). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat a luat parte la 

lucrările Comisei domnul Sorin Vicol, secretar de stat în cadrul 

Ministerului pentru Societatea Informaţională. Membrii Comisiei au 

analizat Cererea de Reexaminare a legii transmisă Parlamentului de 

către preşedintele României, precum şi propunerea de amendare a 

textului propusă de domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au  hotărât continuarea dezbaterilor la 

următoarea şedinţă. 

În zilele de  10, 11 şi 12 septembrie a.c. din numărul total de 22 de 

membri ai Comisiei, au fost prezenţi 21 de deputaţi: dl. preşedinte Gigel - 

Sorinel Ştirbu (GP al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al 

PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor 

Naţionale), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. Costel Alexe 

(G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru (GP al PSD), dl. deputat 

Damian Florea (GP al PC), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. 

deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc 

(GP al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. 

deputat Theodor Paleologu (G.P. al PDL), dl. deputat Dan-Cristian Popescu 

(GP al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD),dl. deputat Ioan 
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Tămâian (GP al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa (Fără apartenenţă la 

un grup parlamentar) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al PSD); a fost absent 

domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş,  iar domnul deputat Florin Alexandru 

Alexe (GP al PNL), a fost înlocuit de domnul deputat Titi Holban (GP al 

PNL). 

 
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
Florin - Costin PÂSLARU 
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