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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 4, 5 şi 6 februarie 2014 
 
 

În data de 4 februarie 2014 din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 21 de deputaţi,  absent a fost domnul deputat Dragoş Ionel Gunia (neafiliat), iar 

domnul deputat Gigel Ştirbu (G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Paul 

Dumbrăveanu (G.P. al PNL); în zilele de 5 şi 6 februarie a.c. din numărul total de 22 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, absenţi au fost domnul deputat 

Dragoş Ionel Gunia (neafiliat) şi domnul deputat Gigel Ştirbu (G.P. al PNL).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Florin Alexandru Alexe. 

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

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură (PL-x 391/29.10.2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Au participat la lucrările Comisei, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Culturii: domnul ministru Gigel Sorinel Ştirbu, doamna Mihaela Kaitor, secretar 

general şi doamna Ani Hurduc, şef Serviciu legislaţie. Din partea Uniunii Teatrale din România 

- UNITER au participat la lucrările Comisiei: domnul Ion Caramitru, manager al Teatrului 

Național „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti şi preşedinte al UNITER, domnul George 

Mihaiţă, manager al Teatrului de Comedie, doamna Dorina Lazăr, manager al Teatrului Odeon, 

domnul Alexandru Arşinel, manager al Teatrului de Revistă Constantin Tănase, domnul Ioan 

Onisei, consilier UNITER, precum şi domnul Cristian Papagheorghiu, reprezentant al Direcţiei 

pentru cultură din Primăria Municipiului Bucureşti. Invitaţii şi-au prezentat punctul de vedere, 

aducând propuneri de amendare a textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 iar 

parlamentarii au analizat şi şi-au însuşit o parte din amendamentele propuse. În cadrul 
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dezbaterilor, au luat cuvântul: domnul preşedinte Florin Alexandru Alexe, domnul 

vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul secretar Costel Alexe, domnul secretar Florin-

Costin Pâslaru, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi 

domnul deputat Dan-Cristian Popescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să 

continue discuţiile asupra amendamentelor la proxima şedinţă. 

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii 

(PLx 373/14.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului 

Culturii au participat în calitate de invitaţi: domnul ministru Gigel Sorinel Ştirbu, doamna 

Mihaela Kaitor, secretar general şi doamna Ani Hurduc, şef Serviciu legislaţie. Având în 

vedere unele probleme pe care societatea civilă  le-a semnalat conducerii ministerului, membrii 

Comisiei au hotărât - la propunerea domnului preşedinte Florin Alexandru Alexe - cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole asupra acestui punct de pe ordinea de 

zi, pentru următoarea şedinţă. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr. 

504/2002 (PLx 577/10.12.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră 

sesizată. Modificarea Legii Audiovizualului are în vedere armonizarea textului de lege cu 

conţinutul art.15 alin.(2) din Directiva 2010/13/UE Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale. Este vorba despre reglementarea modului în care radiodifuzorii  pot difuza mici 

fragmente ilustrative de la evenimente de interes public. La dezbateri au  luat cuvântul domnul 

preşedinte Florin Alexandru Alexe şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. Luând în 

considerare observaţiile transmise de către Departamentul legislativ al Camerei Deputaţilor, 

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

adoptare cu un amendament. 

4.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PLx 655/23.12.2013).  

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. Obiectul de reglementare al 

ordonanţei de urgenţă are în vedere numirea unui director general interimar de către birourile 
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permanente reunite, în situaţia în care plenul reunit al Parlamentului nu se poate întruni în 

cvorum legal. Astfel, prin această ordonanţă se introduc două noi alineate la art. 46, respectiv 

alin.(8) şi alin.(9), primul făcând vorbire despre posibilitatea numirii unui director general 

interimar de către Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, iar prin alineatul 

al doilea făcându-se  vorbire despre extinderea sferei atribuţiilor pentru directorul general 

interimar, care este deja reglementată în textul aflat în vigoare. În cursul dezbaterilor s-a 

subliniat faptul că ordonanţa a fost publicată într-un moment când, la sfârşitul anului trecut, în 

urma respingerii raportului de activitate al consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Televiziune, nu exista nici consiliu de administraţie, nici o conducere interimară.  La dezbateri 

au participat domnul preşedinte Florin Alexandru Alexe şi domnul deputat Márton Árpád 

Francisc. Având în vedere faptul că situaţia mai sus invocată nu mai este de actualitate, 

Societatea Română de Televiziune având în prezent un director general interimar, numit de 

plenul Parlamentului, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului un raport de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2013 pentru 

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

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune şi adoptarea proiectului de Lege de 

respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, cu amendamentele de tehnică legislativă din anexă. 

 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Florin Alexandru ALEXE 

 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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