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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 6 şi 7 septembrie 2016 
 

În ziua de 6 septembrie 2016 din numărul total de 26 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, absenţi au fost: domnul deputat Lucian Manuel 

Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (Grup 

Parlamentar PNL) şi domnul deputat  Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR); 

domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş (Grup Parlamentar al ALDE) a fost înlocuit pentru o 

oră de domnul deputat Cătălin Vasile Drăguşanu (Grup Parlamentar al ALDE), iar domnul 

deputat Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Ioan 

Benga (Grup Parlamentar al PSD). 

În ziua de 7 septembrie 2016 din numărul total de 26 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian Manuel 

Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (Grup 

Parlamentar PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR) şi 

domnul deputat  Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar al PSD). 

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

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

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului 

(PL-X 582/2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. În calitate de 

invitaţi, din partea Ministerului Culturii, au participat la lucrările Comisiei: doamna Anca 

Drăgoi, secretar de stat, domnul Andrei Diaconescu, secretar general şi domnul Adrian 

Bălteanu, consilier. Din partea Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi 

Memoria Exilului Românesc au participat la lucrările Comisiei domnul Radu Preda, 

director şi domnul Cătălin Nicolae Constantinescu, consilier juridic. În cadrul discuţiilor au 

luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul secretar Florin-Costin 
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Pâslaru, domnul deputat Traian Dobrinescu şi domnul deputat Theodor Paleologu. La 

finalul dezbaterilor, la cererea domnului secretar Florin-Costin Pâslaru, membrii Comisiei 

au hotărât cu majoritate de voturi,  13 voturi pentru, 1 abţinere şi 3 voturi împotrivă, să 

amâne dezbaterea propunerii legislative în vederea unei dezbateri concomitente cu Proiectul 

de lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei 

naţionale antitotalitare (PL-x 617/2015). 

2. Proiect de Lege pentru completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (P 

l-x 295/27.06.2016). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.  Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, în sensul scutirii de la 

plata impozitului pe clădiri/teren a clădirilor precum şi a suprafeţelor construite ale 

terenurilor aferente clădirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de 

proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice. La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: din partea Ministerului 

Culturii, doamna Anca Drăgoi, secretar de stat, domnul Andrei Diaconescu, secretar general  

şi domnul Adrian Bălteanu, consilier, iar din partea Ordinului Arhitecţilor din România, 

doamna arhitect Alexandra Stoica. Domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, în 

calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori, a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, 

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul secretar Florin-Alexandru Alexe, 

domnul deputat Traian Dobrinescu şi domnul deputat Theodor Paleologu. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să avizeze favorabil 

proiectul de Lege pentru completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare 

pentru achiziţionarea unui bun cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul 

patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x303/28.06.2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. În calitate 

de invitaţi, din partea Ministerului Culturii, au participat la lucrările Comisiei: doamna 
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Anca Drăgoi, secretar de stat, domnul Andrei Diaconescu, secretar general şi domnul 

Adrian Bălteanu, consilier. Obiectul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă îl constituie 

crearea cadrului juridic pentru procedura de achiziţionare a unui bun cultural clasat în 

categoria tezaur – respectiv sculptura lui Constantin Brâncuşi „Cuminţenia Pământului”, a 

cărei achiziţionare ar presupune, conform negocierilor, 11 milioane de euro, achitate până la 

data de 31 octombrie 2016. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

- Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, doamna deputat Liliana 

Mincă, domnul deputat  Radu Popa şi domnul deputat Theodor Paleologu. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 

adoptarea proiectului de lege şi întocmirea unui raport preliminar cu amendamente.  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind  protejarea monumentelor istorice 

(PL-x 214/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, din 

partea Ministerului Culturii, au participat la lucrările Comisiei: doamna Anca Drăgoi, 

secretar de stat, domnul Andrei Diaconescu, secretar general şi domnul Adrian Bălteanu, 

consilier. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.422/2001, în 

sensul atribuirii unui rol decizional, în anumite situaţii, Comisiei Naţionale a Monumentelor 

Istorice. Astfel, se propune ca ministrul culturii să poată emite ordinul de declasare a 

monumentelor istorice sau să decidă neclasarea acestora doar la propunerea Comisiei 

Naţionale a Monumentelor Istorice. De asemenea, se propune ca emiterea anumitor avize de 

către Ministerul Culturii să poată fi făcută numai în forma propusă de Comisia Naţională a 

Monumentelor Istorice. În cadrul discuţiilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - 

Sorinel Ştirbu şi domnul secretar Florin-Costin Pâslaru. La încheierea dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să continue dezbaterile aspra proiectului de 

lege la următoarea şedinţă. 

 PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Florin - Costin PÂSLARU 
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