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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 3 şi 5 martie 2015 
 

În zilele de 3 şi 5 martie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: dl. secretar Florin-Alexandru Alexe 

(G.P. al PNL), dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor 

(GP al UDMR), dl. deputat Gheorghe-Mirel Taloş (GP al PC-PLR) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu. 

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

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi furnizarea de servicii mass-media 

audiovizuale (Plx 10/18.02.2015). Camera Deputaţilor prima Cameră sesizată. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia Juridică, de disciplină şi 

imunităţi. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi doamna Rodica Anghel, consilier în cadrul 

Serviciului Juridic al Consiliului Naţional al Audiovizualului. Membrii Comisiei au analizat 

conţinutul propunerii legislative şi au ascultat punctele de vedere ale invitaţilor. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád-Francisc, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Radu 

Mihai Popa. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi – 18 

voturi pentru respingere, un vot împotrivă, nici o abţinere - să transmită Comisiei juridice 

un raport preliminar de respingere a  propunerii legislative. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.504/2002 a 

audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 22 iulie 

2002, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 11/18.02.2015). Camera Deputaţilor 
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prima Cameră sesizată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 

Culturii şi doamna Rodica Anghel, consilier în cadrul Serviciului Juridic al Consiliului 

Naţional al Audiovizualului. Membrii Comisiei au analizat  conţinutul propunerii legislative 

şi au ascultat punctele de vedere ale invitaţilor. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: 

domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu şi domnul vicepreşedinte Márton Árpád-

Francisc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi – 16 

voturi pentru respingere, două voturi împotrivă, nici o abţinere - să propună plenului un 

raport de respingere a propunerii legislative. 

 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi a 

altor acte normative (PL-x 74/23.02.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La 

lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de 

stat în Ministerul Culturii. Membrii Comisiei au analizat proiectul de Lege. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu şi domnul 

deputat Ion Ochi. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului un aviz favorabil. 

4. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional (Pl-x 

599/2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în 

calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. În 

cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád-Francisc, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, 

domnul deputat Ion Ochi, domnul deputat Traian Dobrinescu şi domnul deputat Radu Mihai 

Popa. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului un raport de admitere cu amendamente. 

5. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Naţională a 

Costumului Popular Românesc (Pl-x 408/08.09.2014). Dezbateri în vederea întocmirii unui 

nou raport, retrimitere la Comisie din data de 25 februarie a.c. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 
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Culturii. Membrii Comisiei au analizat conţinutul propunerii legislative. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpad-Francisc, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Radu 

Mihai Popa. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului un raport de respingere. Având în vedere obiectul de reglementare al celor 

două iniţiative legislative, Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a 

Portului Tradiţional (Plx 599/2014) şi, respectiv, Propunerea legislativă privind declararea 

Zilei de 16 mai, ca Ziua Naţională a Costumului Popular Românesc (Plx 408/2014) 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, redactarea unui singur raport de 

adoptare cu amendamente, pentru cele două iniţiative legislative -  Plx 599/2014 şi Plx 

408/2014 -  în care prima să fie adoptată cu amendamente şi cea de-a doua să fie respinsă.  

 

 
  

    

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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