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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 9, 10 şi 11 decembrie 2014 
 

În zilele de 9, 10 şi 11 decembrie 2014, din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi. 

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul vicepreşedinte Mădălin Voicu şi 

de domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu. 

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

1. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei (PL-x 

518/27.11.2013). Reîntors la Comisie în data de 2 iunie 2014. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar. La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat doamna Irina 

Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei. Comisia pentru cultură, arte , 

mijloace de informare în masă a întocmit iniţial un raport de adoptare cu amendamente, 

distribuit în 26 februarie 2014, dar propunerea legislativă a fost  retrimisă la Comisie în data de 

2 iunie 2014, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. Parlamentarii au analizat conţinutul 

propunerii legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin 

Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul secretar Florin Costin Pâslaru  

şi domnul deputat Ion Ochi. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue 

dezbaterile la viitoarea şedinţă.    

2.  Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul naţional de 

decoraţii al României. (PL-x 145/31.03.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun cu Comisia juridică. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

articolului 52 din Legea 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Românie, în sensul 

introducerii unei prevederi cu privire la condiţiile pierderii calităţii de membru al unui ordin 

pentru fapte, declaraţii sau acţiuni care aduc atingere directă sau indirectă art. 1 alin.(1), art. 3 
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alin.(1) sau art. 13 din Constituţia României, republicată. Parlamentarii au analizat conţinutul 

propunerii legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin 

Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul secretar Florin Costin Pâslaru  

şi domnul deputat Ion Ochi. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue 

dezbaterile la viitoarea şedinţă.    

3. Propunerea legislativă privind instituirea titlurilor naţionale (PL-x 409/08.09.2014). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret 

şi sport. Până în prezent nu s-a primit Punctul de vedere al Guvernului. Propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal privind învestirea cu titluri naţionale a 

celor mai valoroşi reprezentanţi la nivel naţional ai următoarelor domenii de activitate: cultură, 

ştiinţă (învăţământ şi cercetare), sport şi mass-media. Comisia juridică avizează negativ şi 

invocă principiul evitării paralelismului în reglementarea juridică şi pentru sistematizarea 

legislaţiei propune corelarea cu prevederile Legii nr. 29/2000. În prezent sistemul naţional de 

decoraţii este reglementat prin Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii, 

republicată, act normativ care reglementează  acordarea de decoraţii, ordine şi medalii  civile şi 

militare, cu întreaga ierarhie a acestora, lege ce nu prevede scutire de impozite, sau un sistem 

de recompensă financiară. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

cadrului legal privind învestirea cu titluri naţionale a celor mai valoroşi reprezentanţi la nivel 

naţional ai următoarelor domenii de activitate: cultură, ştiinţă (învăţământ şi cercetare), sport şi 

mass-media. Comisia juridică avizează negativ şi invocă principiul evitării paralelismului în 

reglementarea juridică şi pentru sistematizarea legislaţiei propune corelarea cu prevederile 

Legii nr. 29/2000. În prezent sistemul naţional de decoraţii este reglementat prin Legea nr. 

29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii, republicată, act normativ care reglementează  

acordarea de decoraţii, ordine şi medalii  civile şi militarea cu întreaga ierarhie a acestora. 

Această lege nu prevede scutire de impozite şi nici un sistem bănesc de premiere. 

Este în vigoare Legea nr.118/2002 privind indemnizaţiile de merit care recompensează 

personalităţile din diferite domenii cu o indemnizaţie de 1500 de lei. Parlamentarii au analizat 

conţinutul propunerii legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte 

Mădălin Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul secretar Florin Costin 
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Pâslaru şi domnul deputat Ion Ochi. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să 

continue dezbaterile la viitoarea şedinţă.    

În data de 11 decembrie 2014 membrii Comisiei au avut în program studiu individual 

asupra reglementărilor din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe. 

  

        

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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