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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 21 mai  2015 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind modificarea art. 13 din Legea 

audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 353/29.04. 2015). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. Obiectul de 

reglementare al propunerii legislative îl constituie modificarea art. 

13 din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, în scopul întăririi 

rolului comisiilor de specialitate în ceea ce priveşte controlul 

parlamentar, prin crearea cadrului juridic care să permită demiterea 

oricărui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului „în 

cazul nerespectării/încălcării repetate a atribuţiilor de serviciu aşa 

cum sunt acestea prevăzute de art.17”,  ori, suspendarea de drept a 

oricărui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, până la 

soluţionarea cauzei, în cazul în care este urmărit penal sau este 

trimis în judecată. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotriva respingerii) să 

propună plenului un raport de respingere. 
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2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional de 

Artă „Constantin Brâncuşi” (Pl-x 308/11.06.2014). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii la 

lucrările Comisiei a participat doamna Irina Cajal, subsecretar de 

stat. Iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat Gheorghe 

Udrişte a prezentat amendamentele făcute pe textul propunerii 

legislative. Parlamentarii au hotărât să continue dezbaterile asupra 

acestei iniţiative legislative la viitoarea şedinţă. 

3. Proiectul de lege pentru completarea art.51 din Legea nr.29/2000 

privind  sistemul naţional de decoraţii al României (PL-x 145 din 31 

martie 2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La lucrările 

Comisiei a participat doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii. Parlamentarii au analizat raportul 

preliminar de adoptare transmis de către Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului un raport de 

respingere a proiectului de lege. Având în vedere punctele de vedere 

divergente ale celor două Comisii sesizate în fond, potrivit 

procedurilor parlamentare, s-a hotărât organizarea unei şedinţe 

comune cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru votul 

final. 

4. Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale 

(Pl-x 361/20.04.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. La 
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lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Irina 

Cajal, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

privind acordarea de vouchere culturale în valoare de 125 lei, 

fiecărui angajat din sistemul bugetar. Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci a înaintat un raport preliminar de respingere a acestei 

iniţiative. Având în vedere opiniile divergente exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât ca votul final să fie dat în cadrul unei şedinţe 

comune împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

5. „Manifest pentru o televiziune fără mizerii.” Dezbatere pe 

marginea calităţii precare a programelor de televiziune din mediul 

audiovizual - document transmis Comisiei de către postul de 

televiziune Prima TV. Domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu a dat 

citire manifestului, prin care se afirma că actuala formă a legii nu 

conferă Consiliului Naţional al Audiovizualului suficientă autoritate 

pentru a stopa vulgaritatea programelor de televiziune. Domnia sa a 

subliniat necesitatea modificării cadrului legislativ în domeniul 

audiovizualului. În cadrul luărilor de cuvânt s-a afirmat caracterul 

perfectibil al oricărei reglementări, precum şi existenţa dreptului de 

iniţiativă legislativă a oricărui parlamentar, prin care se pot iniţia 

modificări legislative menite a îmbunătăţi actualul cadru juridic.  

În data de 19 mai 2015, din numărul total de 23 de membri au 

fost prezenţi la lucrările Comisiei 21 deputaţi: dl. preşedinte Gigel 

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

Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici 
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(G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Márton Árpád 

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

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

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

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

PLR), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na deputat 

Liliana Mincă (G.P. Dem. Pop.), d-na deputat Marioara Nistor (GP 

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

Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al 

PNL), 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 PNL), următorii deputaţi au 

fost înlocuiţi astfel: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL) a 

fost înlocuit de către dl. deputat Gheorghe Udrişte (G.P. al PNL), d-

na deputat Liliana Mincă (G.P. Dem. Pop.) a fost înlocuită timp de 

două ore de domnul deputat Ştefan-Petru Dalca (G.P  Dem. Pop.) şi 

absenţi au fost dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat) şi dl. deputat 

Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

În data de 21 mai 2015, 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. secretar Florin-Alexandru 

Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (G.P. al 
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PSD), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat 

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

al PC-PLR), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), dl. deputat 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana 

Mincă (G.P. Dem. Pop.), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), 

dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), 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 PNL), iar următorii deputaţi au fost 

absenţi: dl.  deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat 

Radu Mihai Popa (neafiliat) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al 

PSD). 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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