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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 11 şi 12 iunie 2014 
 
 

În zilele de  11 şi 12 iunie a.c. din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 15 deputaţi, iar absenţi au fost următorii parlamentari: dl. deputat Florea 

Damian (G.P. al PC), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă 

(G.P. al PP-DD), dl. deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan Cristian Popescu 

(G.P. al PDL), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana 

Tuşa (neafiliat). 

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

desfăşurat la Sibiu. Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Dezbatere pe tema finanţării instituţiilor publice de cultură, precum şi a proiectelor şi 

programelor culturale din perspectiva experienţei Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007. 

Colaborarea dintre autorităţile publice locale şi cele centrale în promovarea şi susţinerea 

instituţiilor publice de cultură, în vederea creşterii interesului comunităţii faţă de valorile 

culturale, ca parte a moştenirii naţionale şi a culturii universale. La lucrările Comisiei  au 

participat, în calitate de invitaţi: doamna viceprimar Astrid Cora Fodor, domnul viceprimar 

Virgil Ioan Popa, domnul Constantin Chiriac manager al Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu şi 

director al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu,  domnul Valeriu Ion Olaru, manager 

al Muzeului Astra din Sibiu, domnul Dumitru Budrală, preşedinte al Festivalului Astra din 

Sibiu, domnul Răzvan Codruţ Pop, director executiv al Direcţiei pentru cultură din Primăria 

municipiului Sibiu, domnul Alexandru Sonoc, director adjunct al Muzeului Naţional 

Brukenthal. În deschiderea lucrărilor Comisiei domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a făcut 

un apel către membrii Comisiei pentru adoptarea unei Rezoluţii cu privire la importanţa 
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mandatului de responsabilitate publică pe care îl au parlamentarii Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, în ceea ce priveşte conservarea şi promovarea valorilor 

culturale, a patrimoniului cultural naţional istoric şi artistic şi salvgardarea acestuia pentru a fi 

încredinţat generaţiilor viitoare. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul deputat Ioan Tămâian, domnul 

deputat Ion Ochi, domnul deputat Traian Dobrinescu şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia. 

Invitaţii la lucrările Comisiei, reprezentanţii instituţiilor de cultură din Sibiu, au subliniat în 

luările lor de cuvânt necesitatea creării unui cadrul legislativ stabil, predictibil, precum şi 

necesitatea creşterii alocaţiilor financiare de la bugetul de stat pentru proiecte şi programe 

culturale cu participare internaţională, acestea reprezentând un adevărat motor de dezvoltare 

economică, prin turism, dar şi o carte de vizită  pentru România. Domnul director Constantin 

Chiriac a subliniat în acest sens, faptul că Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu este al 

3-lea eveniment cultural de acest gen din lume ca importanţă - ajungând în prezent la 62.000 de 

spectatori pe zi – în timp ce investiţia din bani publici reprezintă numai 17% din investiţia 

generală. Domnia sa a mai subliniat faptul că pe plan local culturii îi revin 12% din bugetul 

general al judeţului Sibiu. Parlamentarii au subliniat necesitatea conlucrării mai strânse între 

autorităţile centrale şi cele locale pentru  majorarea finanţărilor în domeniul culturii. Domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a concluzionat în sensul creării unui consens politic pentru 

sprijinirea culturii. În acest sens Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

adoptat o Rezoluţie prin care propune colegilor din Camera Deputaţilor să ia în considerare 

ideea ca analiza şi votarea proiectelor legislative din domeniul culturii şi patrimoniului cultural 

naţional să se facă înlocuind discursul şi disciplina de partid cu perspectiva largă culturală în 

spiritul sprijinirii proiectelor şi programelor culturale. Prin urmare votul în plenul Camerei 

Deputaţilor ar trebui să aibă în vedere exclusiv interesul culturii şi nu comandamentele de 

partid. Rezoluţia a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  

2. Propunere legislativă pentru abrogarea lit. f) a alin.(1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 

51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale (P. l-x 486/11.11.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Propunerea 

legislativă are ca obiect abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind 
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îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. Domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, în calitate de iniţiator, a făcut o prezentare a obiectului 

de reglementare precum şi a motivaţiilor ce au stat la baza elaborării acestei iniţiative 

legislative. Conţinutul literei f) se referă la „colectarea a 3 % din veniturile agenţilor economici 

provenind din vânzarea de calendare şi cărţi poştale ilustrate, a afişelor, imaginilor autocolante 

ori a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la litera a), care se virează în contul 

Fondului Cultural Naţional”. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative. În 

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

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul deputat Traian Dobrinescu şi domnul deputat 

Dragoş Ionel Gunia. Domnul preşedinte a subliniat faptul că, prin Punctul de vedere al 

Guvernului, transmis în iulie 2013, nu se susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. La 

propunerea domnului vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, membrii Comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi să propună plenului un raport de respingere. La finalul dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, la propunerea domnului preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, 

elaborarea unei iniţiative legislative care să prevadă colectarea unor sume din încasările 

Loteriei Naţionale, prin care să se sporească fondurile Ministerului Culturii destinate restaurării 

monumentelor istorice.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
 
 


