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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 26 şi 27 iunie 2013 
 

În ziua de 26 iunie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 13 deputaţi, absenţi au fost: domnul deputat Florin-Alexandru Alexe (G.P. al PNL), 

domnul deputat Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), domnul deputat Lucian-Manuel 

Ciubotaru (G.P. al PNL),  domnul deputat Damian Florea (G.P. al PC), domnul deputat Dan-

Cristina Popescu (G.P. al PDL), domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), 

domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş (G.P. al PNL), doamna deputat Mărioara Nistor (G.P. 

al PP-DD) şi doamna deputat Adriana Diana Tuşa (fără apartenenţă la un grup parlamentar).  

În ziua de 27 iunie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 12 deputaţi, absenţi au fost: domnul deputat Florin-Alexandru Alexe (G.P. al PNL), 

domnul deputat Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), domnul deputat Lucian-Manuel 

Ciubotaru (G.P. al PNL), domnul deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PD-L),  domnul 

deputat Damian Florea (G.P. al PC), domnul deputat Dan-Cristina Popescu (G.P. al PDL), 

domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş 

(G.P. al PNL), doamna deputat Mărioara Nistor (G.P. al PP-DD) şi doamna deputat Adriana 

Diana Tuşa (fără apartenenţă la grup parlamentar). 

Lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au conduse de 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu. 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea 53/2003 – Codul 

Muncii ( P. l. - x 224/17.06.2013). Dezbateri în vederea întocmirii aviz0ului. În calitate de 

invitat a participat la lucrările Comisiei doamna Irina Cajal subsecretar de stat în Ministerul 

Culturii. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au analizat conţinutul  
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propunerii legislative, ce vizează  includerea zilei de 6 decembrie, sărbătoarea Sf. Nicolae, 

între sărbătorile legale, ce implică zile nelucrătoare. La discuţii au participat: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Voicu, domnul deputat 

Slavomir Gvozdenovici, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Ion 

Vulpescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

avizeze negativ propunerea legislativă. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 13 din Legea 148/2000 privind 

publicitatea (Plx 194/05.06.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de 

invitaţi, la lucrările Comisiei au participat: doamna subsecretar de stat Irina Cajal, din partea 

Ministerului Culturii, domnul Francisc Chiriac, secretar de stat, din partea Ministerului 

Sănătăţii şi domnul Gheorghe Lăcătuşu, din partea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative. Această iniţiativă 

legislativă vizează difuzarea publicităţii pentru băuturi spirtoase în intervalul orar 24,00 – 

06,00, prin ecranele de televizor poziţionate stradal. În cursul luărilor de cuvânt s-a subliniat 

faptul că Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, iar membrii Comisiei au 

apreciat ca fiind inacceptabile reglementările propuse de iniţiator, mai ales în contextul în 

care, în Uniunea Europeană publicitatea pentru băuturi spirtoase este interzisă în orice spaţiu 

public. La discuţii au participat: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul deputat 

Dragoş-Ionel Gunia, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Ioan 

Tămâian. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului un raport de respingere. 

3. Diverse. Membrii Comisiei au hotărât ca în perioada vacanţei parlamentare să 

lucreze: în perioada 2 - 5 iulie a.c. şi în perioada  26 - 29 august a.c.  

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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