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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 1 şi 3 martie 2016 
 

În zilele de 1 şi 3 martie 2016 din numărul total de 24 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian Manuel 

Ciubotaru (G.P. al PNL), domnul deputat Florea Damian (ALDE), domnul deputat Dragoş-

Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul 

deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul 

deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu. 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public (Pl-x 805/2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna 

Corina Şuteu, secretar de stat în Ministerul Culturii; doamna Adelina Dabu din partea 

Consiliului Investitorilor Străini şi doamna Mălina Cintic din partea Federaţiei Române de 

Fotbal. Iniţiatorul, domnul Florin-Alexandru Alexe, a făcut o scurtă prezentare a  propunerii 

legislative al cărui obiect de reglementare îl constituie completarea art. 2 din Legea 

nr.544/2001 în sensul instituirii obligativităţii furnizării de informaţii de interes public, de 

către orice societate comercială în care statul este acţionar, precum şi de către orice entitate 

care primeşte subvenţii, alocări sau orice formă de finanţare din bani publici. Parlamentarii 

au analizat conţinutul propunerii legislative şi al documentelor ce o însoţesc. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştribu, domnul secretar 

Florin-Alexandru Alexe, domnul deputat Dan-Cristian Popescu şi doamna deputat Liliana 

Mincă. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

continue dezbaterea la următoarea şedinţă. 
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 2. Proiectul de lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii membrii ai uniunilor de creatori 

legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 813/2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat la lucrările Comisiei a 

participat doamna Corina Şuteu, secretar de stat în Ministerul Culturii. Parlamentarii au 

analizat conţinutul propunerii legislative. Obiectul de reglementare al acestui proiect de 

lege îl constituie completarea Art. 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 

pentru pensionarii din sistemul public de pensii membrii ai uniunilor de creatori legal 

constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în sensul introducerii 

categoriei jurnaliştilor între beneficiarii acestei legi. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştribu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, 

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu, 

domnul deputat Traian Dobrinescu, domnul deputat Ioan Tămâian, domnul deputat Dan-

Cristian Popescu şi doamna deputat Liliana Mincă. La finalul, dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze negativ Proiectul de lege pentru 

completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 

sistemului public de pensii membrii ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute 

ca persoane juridice de utilitate publică. 

 3. Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului şi a 

luptei împotriva asupririi maghiare (PL-x 790/2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La lucrările Comisiei au 

participat în calitate de invitaţi: doamna Corina Şuteu, secretar de stat în Ministerul Culturii 

şi domnul Victor Micula, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Parlamentarii au 

analizat conţinutul propunerii legislative. În expunerea de motive, autorul domnul deputat 

Mihai Bogdan Diaconu susţine necesitatea instituirii unui sistem sancţionator, cu pedepse 

cuprinse între 1 şi 5 ani de închisoare, pentru persoanele care contestă prin orice mijloace 

actul consfinţit prin Tratatul de la Trianon. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştribu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu şi domnul 

deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
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unanimitate de voturi, redactarea unui raport preliminar de respingere pentru Propunerea 

legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului şi a luptei împotriva asupririi 

maghiare. 

 4. Propunere legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităţilor 

defavorizate afectate de sărăcie (Pl-x 14/2016). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La 

lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Corina Şuteu, secretar de stat 

în Ministerul Culturii şi dna Marcela Dumitraş, şef serviciu, în cadrul Ministerului Muncii. 

Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştribu, domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu, 

domnul deputat Traian Dobrinescu, domnul deputat Ioan Tămâian şi domnul deputat 

Theodor Paleologu. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să avizeze negativ Propunerea legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca 

zi a comunităţilor defavorizate afectate de sărăcie. 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Florin - Costin PÂSLARU 
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