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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de  15, 16 şi 17 decembrie 2014 

 
 În zilele de 15, 16 şi 17 decembrie 2014 membrii Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor şi-au desfăşurat lucrările împreună cu membrii Comisiei 

pentru cultură şi media a Senatului. Lucrările şedinţelor comune au 

fost conduse alternativ de domnul senator Georgică Severin, 

preşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului şi de 

domnul deputat Gigel Sorinel Ştirbu, preşedinte al Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor.  

 Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitate de 

voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea domnului deputat Ioan Vulpescu, în calitate de candidat 

propus pentru funcţia de ministru al Culturii. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului comun. Domnul deputat Ioan 

Vulpescu a făcut o scurtă prezentare a CV-ului său, precum şi a 

obiectivelor principale ale mandatului său, în cazul în care va fi 

numit ministru al Culturii. În discursul domniei sale a insistat 

asupra necesităţii sprijinirii culturii, ca depozitar a valorilor de 

istorie şi civilizaţie ale unei naţiuni, şi a subliniat importanţa 
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renunţării la abordările politice şi politicianiste şi unirii tuturor 

forţelor pentru sprijinirea acestui domeniu. Parlamentarii au 

adresat întrebări şi au făcut aprecieri asupra activităţii 

candidatului. La finalul dezbaterilor parlamentarii au procedat la 

vot secret cu buletine. Rezultatul votului a fost: 19 voturi pentru 

şi 7 voturi împotrivă. În urma votului exprimat Comisiile de 

specialitate ale Parlamentului au avizat favorabil candidatura 

domnului deputat Ioan Vulpescu pentru funcţia de ministru al 

Culturii. 

2. Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat  pe anul 2015. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Audierea 

ordonatorilor principali de credite: Consiliul Naţional al 

Audiovizualului (Anexa 3/11); Agenţia Naţională de Presă 

AGERPRES (Anexa 3/43); Institutul Cultural Român (Anexa 

3/44); Societatea Română de Radiodifuziune (Anexa 3/45); 

Societatea Română de Televiziune (Anexa 3/46). Proiectul de 

lege a fost dezbătut în şedinţele comune ale Comisiilor pentru 

cultură ale Parlamentului, în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, în 

vederea întocmirii avizului comun. La dezbaterea proiectului de 

lege au participat, în calitate de invitaţi: din partea Consiliului 

Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna preşedinte 

Laura Corina Georgescu, doamna Florina Dorobanţu, director 

economic şi doamna Sanda Pătraşcu, şef de birou la Biroul 

resurse umane; Institutul Cultural Român (Anexa 3/44) a fost 

reprezentat de: domnul preşedinte Lilian Zamfiroiu, domnul 
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Liviu Jicman, vicepreşedinte, domnul Mihaly Nagy, 

vicepreşedinte şi de doamna Mariana Drăghici, director 

economic; din partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES 

(Anexa 3/43) au participat: domnul Alexandru Ion Giboi, director 

general şi doamna Cristina Ţintescu, director financiar; din partea 

Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45), domnul 

Ovidiu Miculescu, preşedinte – director general şi domnul 

Constantin Puşcaş, director economic; din partea Societăţii 

Române de Televiziune (Anexa 3/46): domnul Stelian Tănase, 

preşedinte – director general, domnul Liviu Nicolescu, director 

tehnic, domnul Cristian Zgabercea, producător general şi doamna 

Camelia Pătru, director economic; din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, au luat parte la lucrările Comisiilor reunite 

doamna Ana Radu, director şi doamna Tanţi Colcer, consilier. În 

cursul dezbaterilor au fost audiaţi reprezentanţii ordonatorilor de 

credit, iar parlamentarii au formulat întrebări pentru fiecare 

proiect de buget în parte. Au fost dezbătute şi votate 

amendamentele depuse la cele două Comisii. La încheierea 

dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură 

ale celor două Camere ale Parlamentului au avizat favorabil, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, proiectele de buget 

ale instituţiilor aflate sub control parlamentar.  

3. Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

pentru Ministerul Culturii (Anexa 3/27). Din partea Ministerului 

Culturii au participat, în calitate de invitaţi la lucrările Comisiilor 



 

 

 

4 

reunite: domnul ministru Ioan Vulpescu, domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat, doamna Camelia Marcu, director general 

la Direcţia pentru buget, finanţe şi domnul Bogdan Ştefan 

Trîmbaciu, director la Unitatea de Management a Proiectului în 

omeniul culturii. Domnul ministru Ioan Vulpescu a făcut o scurtă 

prezentare a priorităţilor ministerului pe care îl conduce. 

Parlamentarii au analizat amendamentele depuse la Comisii şi au 

votat fiecare amendament în parte. Proiectul de buget pe anul 

2015 pentru Ministerul Culturii a fost avizat favorabil, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, cu amendamente. 

La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor 

pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului au avizat 

favorabil, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015, cu amendamente.  

În data de 15 decembrie 2014, din numărul total de 23 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 23 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin - Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), domnul secretar Florin Alexandru Alexe 

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

PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Dragoş Ionel Gunia 

(neafiliat), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), d-na 
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deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat 

Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan Cristian Popescu 

(G.P. al PDL),  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 PC-PLR ), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi 

d-na deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al PDL), iar următorii 

deputaţi au fost înlocuiţi după cum urmează: domnul deputat Radu 

Mihai Popa (G.P. al PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Sonia 

Maria Drăghici (G.P. al PSD), iar domnul deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. PSD a fost înlocuit de domnul deputat Viorel Dragomir(G P. 

al PSD). 

În zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, din numărul total de 23 

de membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 20 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin - Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), domnul secretar Florin Alexandru Alexe 

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

PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na 

deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al 

PSD), domnul deputat Radu Mihai Popa (G.P. al PSD)  dl. deputat 
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Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL),  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 PC-PLR ), dl. deputat Ioan Tămâian 

(G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al PDL), iar 

absenţi au fost: domnul deputat Dragoş Ionel Gunia (neafiliat), 

domnul deputat Theodor Paleologu (neafiliat) şi domnul deputat 

Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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