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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

al lucrărilor Comisiei din data de 21 februarie 2017 
 

În data de  21 februarie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi; absenţi au fost: domnul deputat  Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu  (Grupul 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.  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea 

plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana” – Olanda (Pl-x 

433/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La dezbateri a participat, în calitate 

de invitat, domnul Erwin Şimşemsohn, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi documentele 

însoţitoare. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi domnul deputat  

Gheorghe Dinu Socotar. La încheierea, dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi să prezinte plenului un raport de adoptare în forma prezentată.   

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 

privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea 

analogică terestră la televiziunea  digitală terestră şi implementarea  serviciilor multimedia 

la nivel naţional (PL-x 435/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei. Din partea Societăţii 

Române de Televiziune au participat la lucrările Comisiei în calitate de invitaţi: doamna 

Roxana Ionescu, şef serviciu juridic şi domnul Nicolae Voican, inginer. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare prorogarea  unor termene prevăzute la art.1 alin.(1) şi alin. 
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(3), respectiv la art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.18/2015, până la 

data de 31 decembrie 2019. Prorogarea acestor termene este necesară în vederea 

continuităţii accesului la serviciile publice de televiziune ce se transmit prin intermediul 

antenelor terestre, în format analogic, garantându-se astfel accesul la informaţia 

radiodifuzată pentru populaţie. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi 

documentele însoţitoare. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Marius 

Paşcan şi domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar.  În cursul dezbaterilor au fost exprimate 

puncte de vedere divergente. Astfel, reprezentanţii Societăţii Române de Televiziune au 

insistat asupra necesităţii implementării sistemului de televiziune digitală într-un termen 

mai scurt, prin urmare s-au pronunţat pentru scurtarea termenului de prorogare, în timp ce 

punctul de vedere  transmis de  Guvern este unul de susţinere a adoptării acestui proiect de 

lege în forma prezentată. Acelaşi punct de vedere a fost exprimat şi de raportul preliminar 

de adoptare transmis de Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate voturi continuarea 

discuţiilor într-o şedinţă comună împreună cu membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiilor şi comunicaţiei. 

 3. Proiectul de lege privind instituirea zilei de 21 martie – Ziua Olteniei (Pl-x 528/2016).  

 Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare  instituirea zilei de 21 martie ca Ziua Olteniei, evenimentul putând  fi marcat  

de autorităţile centrale sau locale, precum şi de instituţii publice de cultură prin organizarea 

unor manifestări cu caracter cultural, artistic şi ştiinţific. Parlamentarii au analizat 

conţinutul proiectului de lege şi documentele însoşitoare. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte  Gigel Sorinel Ştirbu, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, doamna deputat 

Adriana Diana Tuşa, domnul deputat Kelemen Hunor,  domnul deputat Marius Paşcan  şi  

domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi redactarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului 

de lege, cu amendamente.  
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4. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori 

legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 82/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, 

domnul Erwin Şimşemsohn, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Proiectul de lege are ca obiect  de reglementare completarea art.3 din Legea nr.8/2006, în 

sensul stabilirii competenţei Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de a impune 

criterii nediscriminatorii prin regulamentele de aderare la calitatea de membru al 

respectivelor uniuni de creatori. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi 

documentele însoţitoare. Au luat cuvântul: domnul preţedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi 

domnul deputat Marius Paşcan.  La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu  

unanimitate de voturi, să continue dezbaterile la următoarea şedinţă în prezenţa iniţiatorului. 

5. Proiectul de Lege pentru  modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 

statului (PL-x 70/2017). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La dezbateri a participat, 

în calitate de invitat, domnul Erwin Şimşemsohn, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.102/1992, în vederea revenirii la stema României din anul 1921. Parlamentarii au 

analizat conţinutul proiectului de lege şi documentele însoţitoare. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, doamna deputat 

Adriana Diana Tuşa, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Andrei şi 

domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi să avizeze negativ acest proiect de lege. 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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