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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 2 şi 4 februarie 2016 
 

În zilele 2 şi 4 februarie 2016 din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian Manuel 

Ciubotaru (G.P. al PNL), domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), domnul 

deputat  Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul 

deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

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

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

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 

(republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului 

inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic (Pl-x 806/07.12.2015). Prima Cameră sesizată. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Domnul deputat Remus Cernea a participat la 

lucrările Comisiei în calitate de iniţiator. Din partea Ministerului Culturii a participat la 

lucrările Comisiei, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. După o 

scurtă prezentare a propunerii legislative, făcută de iniţiator, membrii Comisiei au analizat 

textul iniţiativei legislative şi documentele ce o însoţesc. Obiectul de reglementarea al 

acestei propuneri legislative îl constituie completarea Legii audiovizualului în sensul 

accentuării rolului educativ al mediei prin obligativitatea instituită faţă de furnizorii de 

servicii audiovizuale care au în cadrul emisiunilor programe de ştiri, de a difuza cel puţin 

un minut pe zi de educaţie ştiinţifică, conform standardelor internaţionale şi informării 

corecte asupra evoluţiei tehnologiilor. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Dan-

Cristian Popescu şi domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), să prezinte plenului un raport de 
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adoptare a Propunerii legislative pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 

(republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului 

inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic, cu amendamente. 

 2. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice (Pl-x 764/02.11.2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, care a precizat faptul că Ministerul Culturii 

susţine propunerea legislativă. Iniţiatorul propunerii legislative, domnul preşedinte Gigel-

Sorinel Ştirbu a făcut o scurtă prezentare iniţiativei legislative. Domnul Lucian Lumezeanu 

a participat din partea ROMSLOT – Asociaţia Organizatorilor de Sloturi, care a recomandat 

respingerea proiectului de lege. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

completarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările ulterioare, prin inserarea unei noi litere, lit. c1), literă al 

cărui cuprins a făcut obiectul fostei litere d), normă ce a fost abrogată prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. În 

fapt se doreşte reintroducerea contribuţiei colectate de la cazinouri, săli de jocuri de noroc şi 

jocuri mecanice, pentru timbrul monumentelor istorice. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, doamna deputat Liliana Mincă şi domnul 

deputat Mihai-Răzvan Sturzu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să prezinte plenului un raport de adoptare a Proiectului de Lege 

pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, în forma adoptată de Senat. 

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia (Pl-x 765/02.11.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Din partea Ministerului Culturii a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat care a precizat faptul că Ministerul Culturii susţine propunerea 

legislativă. Domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu, iniţiatorul propunerii legislative, a 

făcut o scurtă prezentare iniţiativei legislative. Domnul Lucian Lumezeanu a participat din 

partea ROMSLOT – Asociaţia Organizatorilor de Sloturi, care a recomandat respingerea 
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proiectului de Lege. Obiectul de reglementare al prezentului proiect de lege  îl constituie 

completarea Ordonanţei Guvernului  nr. 39/2005 privind cinematografia prin completarea 

art. 13 cu o nouă literă e1), privind colectarea unei contribuţii de 4% din profitul anual 

realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc - prevedere existentă în 

lege până la apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 77/2010 şi abrogată prin aceasta. În cadrul 

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

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să prezinte plenului un raport de 

adoptare a Proiectului de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia, în forma adoptată de Senat. 

4. Propunerea legislativă  pentru abrogarea  Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, 

cinematografic, teatral, muzical, folcloric al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 

(Pl- x 702/19.10.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului 

Culturii a participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. 

Obiectul de reglementare îl constituie abrogarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, 

cinematografic, teatral, muzical, folcloric al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 

Iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu a precizat faptul că 

Guvernul nu a emis un Punct de vedere şi a făcut o scurtă prezentare a iniţiativei legislative. 

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

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, 

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici, domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. 

La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să prezinte 

plenului un raport de respingere a Propunerii legislative  pentru abrogarea  Legii nr.35/1994 

privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric al artelor plastice, al 

arhitecturii şi de divertisment. 

5. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului (Pl-x 

515/2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii a 

participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. Domnul deputat 
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Dan Cristian Popescu, iniţiatorul propunerii legislative a făcut o scurtă prezentare. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat 

Dan Cristian Popescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să prezinte plenului un raport de respingere a Propunerii legislative pentru 

înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului. 

 6. Diverse. Domnul deputat Traian Dobrinescu a solicitat invitarea domnului Vlad 

Alexandrescu, ministru al Culturii, la Comisie, pentru dezbaterea unor aspecte legate de 

finanţarea revistelor de cultură precum şi a altor aspecte cu privire la gestionarea 

problemelor din domeniul culturii. Membri Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi 

această solicitare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR, 

  

Florin - Costin PÂSLARU 
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