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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 16 şi 18 februarie 2016 
 

În ziua de 16 februarie 2016 din numărul total de 24 de membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian Manuel Ciubotaru (G.P. 

al PNL), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Radu Mihai 

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

Vulpescu (G.P. al PSD). 

În ziua de 18 februarie 2016 din numărul total de 24 de membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian Manuel Ciubotaru (G.P. 

al PNL), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Radu Mihai 

Popa (neafiliat), domnul deputat Dan-Cristian Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat 

Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc. 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.504/2002, 

Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului (Pl- x 878/14.12. 2015). Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii 

legislative şi a documentelor ce o însoţesc,  precum şi Punctul de vedere al Guvernului, care 

nu susţine adoptarea cestei propuneri legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: 

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să prezinte 

plenului un raport de respingere asupra Propunerii legislative pentru modificarea articolului 

3 din Legea nr.504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Reexaminarea la cererea Preşedintelui României a Legii pentru modificarea şi  

completarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii 
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504/2002 a audiovizualului (Pl-x 450/2015/2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun împreună cu Comisia pentru sănătate. Procedura se aplică  în conformitate 

cu prevederile art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. La 

lucrările Comisiei a luat parte domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative şi a documentelor ce o 

însoţesc. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să prezinte plenului un raport de adoptare a Cererii de 

reexaminare transmisă de Preşedintele României şi, respectiv, de respingere a Legii pentru 

modificarea şi  completarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea şi pentru 

modificarea Legii 504/2002 a audiovizualului. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune (Pl-x 884/10.02.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima 

Cameră sesizată. La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: dna. Camelia 

Pătru, director economic al Societăţii Române de Televiziune, dl. Marin Drumcea, 

producător delegat în cadrul Societăţii Române de Televiziune şi dl. Constantin Puşcaş, 

director economic al Societăţii Române de Radiodifuziune. Obiectul de reglementare al 

prezentei iniţiative legislative îl constituie abrogarea taxei radio - tv, stabilite prin Hotărârea 

de Guvern nr. 977/2003 şi respectiv prin Hotărârea de Guvern nr. 978/2003. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc şi domnul 

vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să propună plenului un raport de respingere a Propunerii legislative 

pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 

4. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind 

protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

naţional, republicată (PL–x 302/12.05.2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes naţional, cu o anexă care să cuprindă Lista zonelor 

arheologice de interes prioritar printre care şi Roşia Montana. Parlamentarii au analizat 

conţinutul propunerii legislative şi a documentelor ce o însoţesc. În cadrul dezbaterilor au 

luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul secretar Florin-

Costin Pâslaru, domnul deputat Theodor Paleologu, domnul deputat Dan-Cristian Popescu, 

domnul deputat Ioan Tămâian şi doamna deputat Liliana Mincă. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului un raport de 

respingere a Proiectului de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 

privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes naţional, republicată. 

 5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice (PL–x 525/28.10.2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Obiectul de reglementare al prezentului proiect de lege îl  constituie modificarea Legii nr. 

nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice în sensul includerii, cu statut 

temporar, în categoria monumente istorice, a zonele construite protejate. La discuţii au 

participat: domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin-

Ştefan Voicu, domnul secretar Florin-Alexandru Alexe şi doamna deputat Adriana Diana 

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

propună plenului un raport de respingere a Proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.182 din 25 

octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Pl–x 698 

/18.112010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare completarea Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în 

sensul instituirii unor interdicţii privind accesul cu echipamente de scufundare şi a 

pescuitului în zonele din preajma siturilor arheologice submerse, precum şi a incriminării 

efectuării de scufundări sau detecţii în aceste situri. La discuţii au participat: domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc şi domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu. La 
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finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să continue 

dezbaterea la o viitoare şedinţă, după corelarea textului iniţiativei legislative cu actuala 

formă a legii propuse spre modificare. 

7. Propunere legislativă „Legea Arhivelor" (P l–x 516/13.09.2011). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi 

domnul Ioan Drăgan, director general al Arhivelor Naţionale ale României şi domnul 

Crisitian Aniţa, şef serviciu în aceeaşi instituţie. Invitaţii au  solicitat amânarea dezbaterilor, 

asupra acestei iniţiative legislative, având în vedere faptul că se află în lucru un nou proiect 

de lege a arhivelor, ce va intra în curând în dezbatere publică. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să amâne dezbaterea propunerii 

legislative. 

8. Diverse. Doamna deputat Liliana Mincă a propus membrilor Comisiei, pentru 

şedinţa următoare, dezbaterea situaţiei financiare şi administrative a Societăţii Române de 

Televiziune, în prezenţa actualei conduceri a serviciului public de televiziune. Membrii 

Comisiei au aprobat în unanimitate această solicitare. Domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc a  propus redactarea unei scrisori către Biroul permanent prin care să se solicite 

urgentarea declanşării procedurilor de numire a noului Consiliu de administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune. Membrii Comisiei au susţinut în unanimitate această 

propunere. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Florin - Costin PÂSLARU 
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