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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din  zilele de 12 şi 13 martie 2013 
 

În zilele de 12 şi 13 martie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările Comisiei 

pentru cultură au fost prezenţi 19 deputaţi. Absenţi au fost următorii: domnul deputat Florea 

Damian (G.P. al PC), domnul deputat Ion Ochi (G.P. al PSD) şi domnul deputat Mihai-

Răzvan Sturzu (G.P. al PSD).  

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

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol 

cinematografic, precum şi a altor imobile (PLx 522/18.02.2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun suplimentar cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, în 

urma retrimiterii la Comisie de către plenul Camerei Deputaţilor din data de 18 februarie 

2012. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a reexaminat proiectul de 

lege în data 12 februarie 2013. În conformitate cu prevederile art. 54 din regulamentul 

Camerei Deputaţilor la lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Culturii 

domnul ministru Daniel Constantin Barbu, precum şi doamna Irina Cajal, secretar de stat. În 

cadrul dezbaterilor membrii Comisiei au ţinut cont de punctul de vedere expus de 

reprezentanţii Guvernului. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, luând în discuţie 

Deciziile Curţii Constituţionale nr. 980 şi 981 din 22.11.2012 prin care prevederile art. 1 alin. 

(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2011, cu referire la imobilele înscrise 

la numerele curente 13, 92 şi 157 din anexa nr. 1 la aceeaşi ordonanţă au fost declarate 

neconstituţionale. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel 
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Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnii deputaţi Márton Árpád Francisc 

şi Theodor Paleologu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votului  - 13 voturi pentru şi o abţinere - adoptarea proiectului de lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor 

săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile. 

2.   Proiectul de lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice (Plx 619/23.05.2010). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar, în urma retrimiterii la Comisie, în şedinţa de plen din data de 19 

februarie 2012. Din partea Ministerului Culturii, la lucrările Comisiei a participat doamna 

Irina Cajal, subsecretar de stat. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, 

domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnii deputaţi Márton Árpád Francisc şi   

Theodor Paleologu. În urma dezbaterilor, la propunerea domnului vicepreşedinte Mădălin 

Ştefan Voicu, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi amânarea votului asupra 

proiectului de lege până la următoarea rectificare bugetară pe anul 2013. 

3. Propunere legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut 

indecent (Plx 233/23.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

juridică de disciplină şi imunităţi. Din partea Ministerului Culturii, la lucrările Comisiei a 

participat doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. În urma propunerii de amânare a dezbaterii, 

venită din partea domnului deputat Dan-Cristian Popescu, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, să dea curs acestei solicitări.   

4.  Proiectul de Lege privind completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea 

complexului „Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet” ca ansamblu de 

interes naţional (PLx 438/22.10.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. La 

lucrările Comisiei a participat doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. 

Membrii Comisiei au analizat textul proiectului de lege, avizul Consiliului Legislativ şi 

punctul de vedere al Guvernului care susţine adoptarea proiectului de lege sub rezerva 
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însuşirii observaţiilor de la punctul II. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate  adoptarea proiectului de lege. 

5.   Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr. 16/1996 (PLX 459/2010/2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, la lucrările Comisiei au participat: domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat, 

domnul Ioan Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale României şi doamna Ruxandra 

Priminescu, şef birou. Membrii Comisiei au analizat raportul preliminar înaintat de Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi conţinutul amendamentelor. Reprezentanţii 

Arhivelor Naţionale s-au pronunţat împotriva amendamentului ce face referire la situaţia de 

excepţie privind dreptul notarilor de a prelua şi administra documente cu valoare practică. În 

cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu şi domnul 

deputat Márton Árpád Francisc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru proxima 

şedinţă. 

6. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (PLx 394/2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

juridică de disciplină şi imunităţi. Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, la 

lucrările Comisiei au participat: domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat, domnul Ioan 

Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale României şi doamna Ruxandra Priminescu, şef 

birou. Membrii Comisiei au analizat conţinutul propunerii legislative care are ca obiect 

preluarea documentelor cu caracter practic, ca şi proiectul de lege  P. L. - x 459/2010. În 

cadrul dezbaterilor s-a subliniat faptul că pe agenda de lucru a Comisiei sunt înscrise o serie 

de iniţiative legislative ce vizează modificarea Legii nr. 16/1994 privind organizarea şi 

funcţionarea Arhivelor Naţionale. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu 

şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. Domnul Ioan Drăgan, directorul Arhivelor 

Naţionale s-a pronunţat împotriva  acestei iniţiative legislative în care sunt preluate prevederi 

ce au completat conţinutul legii de modificare a legii arhivelor naţionale declarată 

neconstituţională. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi amânarea 
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dezbaterilor asupra proiectului de lege până la proxima şedinţă, când va fi prezentată o 

situaţie centralizată, conţinând iniţiativele de modificarea a Legii nr. 16/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale, o sintetica conturare a elementelor 

caracteristice de reglementare, precum şi punctele de vedere ale Guvernului faţă de acestea. 

7. Invitaţia adresată membrilor Comisiei de către domnul Claudiu Săftoiu preşedinte - 

director general al Societăţii Române de Televiziune, privind efectuarea unei vizite la sediul 

serviciului public de televiziune. La propunerea domnului preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca vizita să aibă loc miercuri, 20 

martie a.c.,  începând cu  ora 10.00. 

8. Diverse. Domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu a făcut o prezentare asupra unui 

material documentar, transmis Comisiei de către Direcţia pentru Cooperare Parlamentară 

Internaţională Multilaterală, ce se referă la tematica ce va sta la baza discuţiilor, cu ocazia  

reuniunii de primăvară a Adunării Parlamentare a Iniţiativei Central Europene - Dimensiunea 

Parlamentară (ICE – DP), ce se va desfăşura în luna aprilie. Membrii Comisiei au analizat şi 

dezbătut materialul documentar transmis de Ministerul Afacerilor Externe precum şi 

repertoriul de teme. În urma dezbaterilor, la propunerea domnului preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi o abţinere)  să 

susţină punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, referitor la poziţia pe care 

delegaţia parlamentară română o va adopta în cadrul Comisiei generale pentru probleme 

culturale şi al Comisiei generale pentru politică şi probleme interne ale Iniţiativei Centrale Est 

Europene – Dimensiunea Parlamentară. De asemenea, Comisia a hotărât să susţină tema 

„Eficientizarea mecanismelor de protecţie a bunurilor culturale în baza Convenţiilor 

internaţionale” ca propunere pentru dezbaterile din cadrul Comisiei generale pentru 

probleme culturale ale ICE-DP. 

  

   
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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