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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 20, 21 şi 22 mai  2013 
 

În zilele de 20, 21 şi 22 mai 2013 din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei 

pentru cultură au fost prezenţi 19 deputaţi. Absent a fost domnul deputat  Theodor Paleologu 

(G.P. al PDL). 

 Lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost conduse de 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu. 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind 

reglementarea unor măsuri fiscale–bugetare (Plx 38/18.02.2013). Dezbatere în vederea 

întocmirii avizului.  În calitate de invitaţi au participat la lucrările Comisiei următorii: domnul 

Radu Boroianu, secretar de stat din partea Ministerului Culturii, doamna Irina Alexe, şef al 

compartimentului pentru Relaţia cu Parlamentul în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor,  domnul Marius Atomei, şef serviciu, din partea Ministerului Finanţelor Publice, iar 

din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a participat doamna Monica Negruţiu, 

director general. Domnul Marius Atomei a făcut o prezentare sintetică a conţinutului Ordonanţei 

Guvernului nr. 17/2012, urmată de dezbateri.  În cadrul luărilor de cuvânt membrii Comisiei au 

subliniat faptul că acest proiect de Lege afectează veniturile la bugetul Ministerului Culturii. 

Domnul deputat Márton Árpad Francisc a propus ca domnul secretar de stat Gheorghe 

Gherghina din Ministerul Finanţelor să fie invitat la lucrările Comisiei. La dezbateri au luat 

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

deputat Ion Ochi, domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia şi domnul deputat Márton Árpád 
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Francisc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să avizeze 

negativ proiectul de lege.  

2. Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanţei  Guvernului nr. 

189 din 2000 (P. l. - x 230/4.03.2012). Dezbatere în vederea întocmirii raportului. Dezbaterea a 

fost amânată pentru o şedinţă viitoare. 

3. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi” ( P. l. 

- x 229/02.05.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. Propunerea legislativă 

a fost retrimisă la Comisie în data 14 iunie 2012, de la vot final, pentru  solicitarea unui Punct de 

vedere din partea Guvernului. În calitate de invitat, a luat parte la lucrările Comisiei  domnul 

secretar de stat Radu Boroianu. Domnia sa a  prezentat punctul de vedere al Ministerului 

Culturii, care nu susţine adoptarea propunerii legislative. Membrii Comisiei au analizat 

conţinutul propunerii legislative, precum şi  argumentaţia din raportul iniţial, prin care se 

propunea respingerea iniţiativei legislative.  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu, domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia şi domnul deputat Márton 

Árpád Francisc. În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  să 

susţină punctul de vedere de respingere, şi să propună plenului un raport înlocuitor de 

respingere.  În zilele de 21 şi 22 mai a.c. membrii Comisiei au avut în program de studiul 

individual asupra unor propuneri de modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia. 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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