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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  12, 13, 14 şi 15 mai 2014 
 

În zilele de 12 şi 13 mai  a. c. din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 20 de deputaţi, doamna deputat Liliana Mincă (G.P. al  PP-DD) şi domnul deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) au fost absenţi; în zilele de 14 şi 15 mai a.c. din numărul total 

de 22 de membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, domnul deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR) a fost absent. 

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

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

1. Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul 

naţional de decoraţii al României (P. l. – x 145/31 03.2014). Dezbateri în vederea  

întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea art. 52 din Legea nr. 29/2000 privind 

sistemul naţional de decoraţii, în sensul instituirii sancţiunii pierderii calităţii de  membru 

al unui ordin pentru fapte, declaraţii sau acţiuni care aduc atingere directă sau indirectă 

art. 1 alin. (1), art. (3) alin. (1) sau art. 13 din Constituţia României, republicată. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi Punctul de vedere al 

Guvernului, care susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii 

observaţiilor de la punctul II. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat 

Traian Dobrinescu, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat Ioan 

Tămâian şi domnul deputat Dan Cristian Popescu. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să amâne votul asupra proiectului de lege şi 

să solicite un  punct de vedere al actualului Guvern. 
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2. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice 

( P. l. – x 152/31 03.2014). Dezbateri în vederea  întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Din partea Ministerului Muncii a 

participat, în calitate de invitat, doamna director Mihaela Grecu. Parlamentarii au 

analizat conţinutul  propunerii legislative şi Punctul de vedere al Guvernului, care nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul deputat Traian Dobrinescu, domnul deputat 

Márton Árpád Francisc, domnul deputat Dragoş Ionel Gunia. La finalul dezbaterilor 

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

comun de respingere. 

3. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 pentru 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (P .l.  - x 144/2014). Dezbateri în 

vederea  întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi 

Punctul de vedere al Guvernului, care susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva 

însuşirii propunerilor şi observaţiilor de la punctul II. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul deputat Márton Árpád 

Francisc şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, redactarea unui aviz negativ. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 

pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. ( P .l.  - x 

241/2014). Dezbateri în vederea  întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul 

proiectului de lege. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, domnul deputat Traian Dobrinescu, domnul deputat Márton Árpád 

Francisc şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, redactarea unui aviz favorabil. 

5. Propunerea legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială persoanelor cu 

deficienţe de auz şi de vorbire ( P. l. - x 217/22.04.2014). Dezbateri în vederea  

întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative şi Punctul 

de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. În cadrul 
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dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul deputat 

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

Ionel Gunia. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi redactarea unui aviz negativ. 

6. Proiectul de lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei 

Naţionale a României ( P. l. - x 208/22.04.2014) ). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. Iniţiativa are ca scop crearea cadrului legal pentru finanţarea şi organizarea 

manifestărilor dedicate zilei de 1 decembrie, sărbătoarea naţională. Parlamentarii au 

analizat conţinutul proiectului de lege şi Punctul de vedere al Guvernului, care susţine 

adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii observaţiilor de la punctul II. În 

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

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

Dragoş Ionel Gunia. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 

de voturi redactarea unui aviz negativ. 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin-Costin PÂSLARU 
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