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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 
 

S I N T E Z A 
  

lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 iunie 2014 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Validarea noii componenţe a Biroului Comisiei, ca urmare a 

acordului liderilor grupurilor parlamentare, exprimat în şedinţa 

Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 2 iunie 2014, 

prin care s-au stabilit modificări în componenţa numerică şi 

repartizarea funcţiilor în birourile comisiilor permanente. Din partea 

Grupului Parlamentar al UDMR a fost nominalizat pentru funcţia de 

vicepreşedinte domnul deputat Márton Árpád Francisc, care a fost 

votat în unanimitate. În urma votului exprimat, noua componenţă a 

Biroului Comisiei este următoarea: 

Preşedinte – domnul deputat  Gigel - Sorinel Ştirbu;  

Vicepreşedinte – domnul deputat Mădălin – Ştefan Voicu; 

Vicepreşedinte – domnul deputat Slavomir Gvozdenovici ; 

Vicepreşedinte – domnul deputat Márton Árpád Francisc 

Secretar– domnul deputat Florin – Costin Pâslaru; 

Secretar – domnul deputat Florin – Alexandru Alexe. 



 

 

 

2 

2. Doamna Doina Danciu - reprezentant al organizaţiei Green Peace 

România - a prezentat şi înmânat membrilor Comisiei un volum 

publicat cu sprijinul organizaţiei Green Peace Austria „Făgetele 

virgine din România în context european sub influenţa schimbărilor 

climatice”, autor Cristian D. Stoiculescu. Volumul reprezintă 

încununarea unor cercetări laborioase ce au avut ca scop înscrierea 

unor păduri de fag din România în patrimoniul natural UNESCO, o 

campanie susţinută şi de oamenii de ştiinţă din Germania. 

Parlamentarii au făcut aprecieri cu privirea la demersul organizaţiei 

faţă de protejarea patrimoniului natural al României. 

 3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

25/2013 privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr. 504/2012. Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României, 

retrimisă la Comisie în şedinţa de plen din data de 27 mai a.c., 

pentru dezbaterea amendamentelor transmise de Guvern (PL - x 

114/03.09.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

înlocuitor suplimentar. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi să transmită plenului un raport 

înlocuitor suplimentar de adoptare, cu amendamente. 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2013 pentru completarea Legii  nr.41/1994 privind organizarea 

şi funcţionarea Societăţii Române de  Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, Reexaminare la solicitarea Preşedintelui 

României (P. L. - x 655/2013/2014). La finalizarea discuţiilor 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să transmită 
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plenului un raport de admiterea Cererii de reexaminare şi respectiv 

de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013. 

5. Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limbă, 

literatură şi istorie română via internet pentru copiii cetăţenilor 

români din afara graniţelor ţării (P. l. - x 234/28.04.2014). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. În calitate de invitat la lucrările 

Comisiei a participat domnul Pietro Pavoni, director în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe. Domnia sa a prezentat Punctul de 

vedere al Guvernului, prin care nu se susţine adoptarea acestei 

propuneri legislative. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi să transmită  întocmirea unui raport 

comun de respingere a propunerii legislative. 

6. Proiectul de Lege pentru conferirea titlului onorific de „Martir şi 

Erou al Naţiunii Române” lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi 

jertfită spre propăşirea neamului românesc (P.L.-x 194/14.04.2014). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

juridică de disciplină şi imunităţi. Din partea Ministerului Culturii a 

participat, în calitate de invitat la lucrările Comisiei, domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să transmită Comisiei 

juridice de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de adoptare, 

cu amendamente. 
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7. Diverse. Membrii Comisiei au discutat programul deplasării şi 

ordinea de zi a şedinţei ce se va desfăşura la Sibiu în perioada 11-13 

iunie 2014.  

În zilele de  3, 4, şi 5 iunie a.c. din numărul total de 22 de 

membri au fost prezenţi la Comisie 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Márton Árpád Francisc 

(G.P. al UDMR), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), 

dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea (G.P. 

al PC), dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (neafiliat), d-na deputat 

Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al 

PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor 

Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan-Cristian Popescu (G.P. al PD-

L), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl deputat Mihai Răzvan 

Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al 

PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat Diana 

Adriana Tuşa (neafiliat) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. PSD); dl. 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor 

naţionale), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (G.P. al PSD) şi 

domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) au fost absenţi 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  


