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

SINTEZA
lucrărilor şedinţelor din zilele de 9 şi 10 aprilie 2013
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă privind statutul artistului în România,
exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Artiştilor din România (Plx 231/29.05.2012).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prin Punctul de vedere transmis
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Membrii Comisiei au
analizat conţinutul proiectului de lege şi au subliniat faptul că un astfel de
statut nu este necesar, iar o organizaţie de tipul Ordinului Artiştilor, s-ar
constitui ca un organism artificial, o structură nefuncţională, profesiile
artistice făcând parte din categoria profesiilor liberale. În urma dezbaterilor,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze plenului
un raport de respingere.
2. Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
(PLx 769/29.11.2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor.
La lucrările Comisiei a participat domnul Radu Boroianu, secretar de stat în
Ministerului Culturii. Membrii Comisiei au analizat Punctul de vedere al
Guvernului, care este de respingere a acestei propuneri legislative. Membrii
Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege. În luările de cuvânt s-a
subliniat faptul că textul propus nu este bine construit şi nu aduce nici o
modificare sau completare importantă Legii privind protejarea patrimoniului
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cultural imaterial în vigoare. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze plenului un raport de
respingere.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Plx 234/29.05.2012).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat
domnul Radu Boroianu, secretar de stat în Ministerul Culturii. Comisia a
analizat Punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea
propunerii legislative. În cadrul dezbaterilor membrii Comisiei au subliniat
faptul că prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice nu se aplică nici de către autorităţile locale şi nici de organismele ce
au competenţe de avizare, şi, au subliniat importanţa actualizării listelor cu
monumente istorice protejate. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport de
respingere.
4. Diverse. Membrii Comisiei au analizat posibilitatea amendării Legii
nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, precum şi a Ordonanţei
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prin intermediul a două
propuneri legislative, care să urmărească pe de o parte îndreptarea unei
prevederi cu caracter discriminatoriu, prin care serviciul public de
televiziune este obligat să vireze în contul Centrului Naţional al
Cinematografiei 19 % (15% + 4% ) din venitul provenit din publicitate, în
timp ce televiziunile private plătesc doar 4%, iar, pe de altă parte să
stimuleze folosirea acestor venituri pentru realizarea de producţii
audiovizuale proprii.
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În zilele de 9 şi 10 aprilie din numărul total de 21 de membri, au fost
prezenţi 20 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 Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al
PSD), domnul deputat Costel Alexe (GP al PNL), dl. deputat Ciubotaru
Lucian Manuel (GP al PSD), dl. deputat Florea Damian (GP al PC) dl.
deputat Virgil E. Delureanu (GP al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia
(GP al PDL), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), dl. deputat Márton
Árpád Francisc (GP al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD),
dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), domnul deputat Theodor Paleologu (GP al
PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP al PP-DD), dl. deputat Mihai-Răzvan
Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (GP al PNL) dl.
deputat Ioan Tămâian (GP al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al PSD);
a fost absent domnul deputat Dan-Cristian Popescu (GP al PDL).

PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Florin - Costin PÂSLARU
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