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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură 
reprezentative din România, trimis spre dezbatere pe fond cu adresa nr. PLx 
256/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE, 

 

                       Sorin LAZĂR                                    Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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RAPORT COMUN  
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, 
au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură 
reprezentative din România. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în ședința din 29 mai 2019. 

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizul negativ al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ şi Consiliului Economic și Social şi punctul de vedere negativ 
al Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative 
din România, astfel încât doar revistele cu conţinut strict cultural şi apolitic să poată 
primi finanţare publică.   

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei  



pentru buget, finanțe și bănci şi ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 
dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 24 septembrie 2019. Din numărul total 
de 15 membri ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 
participat la şedinţă 12 deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat propunerea 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 22 octombrie 2019. La lucrările 
comisiei şi-au înregistrat prezenţa 26 de deputaţi din totalul de 27 de membri ai 
comisiei.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
deputaţilor, un raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative 
din România, deoarece nu există o explicare clară şi obiectivă în ceea ce priveşte 
modul cum se stabileşte calitatea apolitică a unei publicaţii, reviste, lucrări. În plus, 
reglementarea finanţării revistelor de cultură reprezentative din România este 
detaliată în normele metodologice privind finanţarea revistelor şi publicaţiilor 
culturale, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale. Totodată, 
normele stabilesc o serie de criterii pe baza cărora revistele şi publicaţiile culturale 
care solicită finanţare sunt evaluate de către o comisie constitutită din specialişti 
independenţi. Aceste criterii au în vedere valorea conţinutului, originalitatea sau 
raritatea produsului editorial, prestigiul colegiului de redacţie şi al colaboratorilor, 
notorietatea revistei.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 
 

                        SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 

                  Şef serviciu 
                  Giorgiana Ene 

 
                 Consultant 
                 Delia Beatrice Cojocaru 
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                       Consilier parlamentar, 
                       Dan Kalber 
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