
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
S I N T E Z A 

  
 lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură ( PL-x 391/2013 ). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi au 

participat la lucrările Comisiei domnul Ion Caramitru, preşedinte 

UNITER şi director general al Teatrului Naţional Ion Luca 

Caragiale, domnul George Mihăiţă, director general al Teatrului de 

Comedie, domnul arhitect Emanuel Alexandru Papagheorghiu, 

director al Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural al 

Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, d-na Adina Alexe 

jurist la Teatrul Odeon şi doamna Georgeta Andrei director 

economic la Teatrul Odeon. Invitaţii au prezentat în faţa membrilor 

Comisiei problemele legate de conţinutul Ordonanţei de Urgenţă  a 

Guvernului nr. 68/2013 şi au propus o serie de modificări, ce ar 
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putea fi preluate ca amendamente de către parlamentari ai Comisiei, 

urmând a fi dezbătute în următoarele şedinţe. Membrii Comisiei şi-

au manifestat susţinerea faţă de propunerile de amendare a 

proiectului de lege, aduse în discuţie de invitaţii la lucrările 

Comisiei. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât în 

unanimitate să continue dezbaterile după primirea avizului din 

partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

aflate în subordinea Ministerului Culturii (P.L.- x 373/14.10.2013). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au 

analizat conţinutul proiectului de lege şi au hotărât să amâne 

dezbaterile pentru o viitoare şedinţă, după primirea avizului din 

partea Comisiei de buget, finanţe şi bănci. 

3. Reexaminarea Legii pentru  modificarea şi completarea 

Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

(P.L.- x 281/04.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. La lucrările 

Comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Claudiu 

Săftoiu, preşedinte-director general al Societăţii Române de 

Televiziune, domnul Demeter Andras Istvan consilier personal al 

preşedintelui - director general, din serviciul public de televiziune, 

domnul Constantin Puşcaş, director economic al Societăţii Române 
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de Radiodifuziune şi doamna Mariana Milan, şef al serviciului 

juridic din aceiaşi instituţie. În carul dezbaterilor invitaţii au 

subliniat necesitatea aprobării acestei legi, ce a fost retrimisă 

Parlamentului de către Preşedintele României, cu solicitarea de 

reexaminare a textului, care, în opinia domniei sale, are o formulare 

vagă, ce poată să dea naştere unor abuzuri. Parlamentari au adus în 

discuţie propuneri de amendare a textului. La finalul dezbaterilor 

membri Comisiei au hotărât să continue analiza textului la o viitoare 

şedinţă. 

4. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii Audiovizualului nr. 504/2002 (P.L. - x 114/2013). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului înlocuitor. Membrii Comisie au 

analizat propunerile de modificare, iar la finalul dezbaterilor au 

hotărât continuarea discuţiei la o viitoare şedinţă. 

În zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 2013, din numărul total de 

22 de membri ai Comisiei, au fost prezenţi 21 de 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. deputat Costel Alexe (G.P. al 

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

deputat Damian Florea (G.P. al PC), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia 

(GP al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. 
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deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), d-na deputat 

Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al 

PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Dan-

Cristian Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Mihai-Răzvan 

Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al 

PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), domnul deputat 

Theodor Paleologu (G.P. al PDL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa 

(Fără apartenenţă la un grup parlamentar) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD); absent a fost dl. secretar Florin Alexandru 

Alexe (G.P. al PNL). 

 
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
Florin - Costin PÂSLARU 

  
 


		2013-11-19T14:47:23+0200
	Marina A. Preda




