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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 18, 19 şi 20 martie 2014 
 
 

În zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014 din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL) fiind 

înlocuit de domnul deputat Dan Tocuţ ( G. P. al PNL), iar absenţi au fost domnul deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi domnul deputat Zisu Stanciu (G.P. al PSD). 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune (P. l. x 35/2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră 

sesizată. Din partea Societăţii Române de Radiodifuziune au participat la lucrările Comisiei 

domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte director – general şi doamna Viorela Radu Mortasifu, şef 

Serviciu juridic. Domnul Ovidiu Miculescu a subliniat necesitatea păstrării taxei pentru 

serviciile publice de radiodifuziune şi respectiv de televiziune, aceasta fiind principala sursă de 

finanţare pentru cele două  societăţi, alături de publicitate. De asemenea, domnia sa a menţionat 

faptul că eliminarea acestei surse de finanţare ar implica necesitatea creşterii timpului de 

difuzare a publicităţii, astfel obţinându-se o sursă de finanţare corespunzătoare. La dezbateri au 

luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat Ion Ochi, domnul 

deputat Mihai Răzvan Sturzu, doamna deputat Liliana Mincă, precum şi domnul deputat Dan 

Cristian Popescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să amâne votul asupra 

propunerii legislative pentru şedinţa următoare.  

2. Propunere legislativă privind modificarea art. 40 din Legea nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice (P. l. - x 232/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii 
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raportului. Din partea Ministerului Culturii a participat la lucrările Comisiei doamna 

subsecretar de stat Irina Cajal. Parlamentarii au analizat conţinutul acestei iniţiative legislative 

precum şi avizele primite la Comisie. Propunerea legislativă urmăreşte instituirea unor 

prevederi pentru sprijinirea proprietarilor de monumente, persoane fizice sau juridice, care fac 

pe cheltuială proprie, integral sau parţial, lucrări de restaurare şi punere în valoare a imobilelor, 

finanţate prin credite ipotecare, în sensul plăţii dobânzilor aferente respectivelor credite 

ipotecare de către Ministerul Culturii, sau, după caz, de către autorităţile locale, în funcţie de 

clasificarea respectivului imobil. În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul vicepreşedinte 

Mădălin Ştefan Voicu şi domnul deputat Ion Ochi. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 

de voturi să continue dezbaterile asupra iniţiativei legislative la viitoarea şedinţă. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia. (P. l. - x 485/11.11.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 

partea Ministerului Culturii a participat la lucrările Comisiei doamna subsecretar de stat Irina 

Cajal. Iniţiativa legislativă îşi propune abrogarea articolului 17 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, obiectul de reglementare fiind reducerea cuantumului de 

la 19 %  la 4%  din veniturile Societăţii Române de Televiziune, provenind din publicitate,  ce 

se virează Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru Fondul cinematografic. Membrii 

Comisiei au hotărât să continue dezbaterile asupra propunerii legislative la viitoarea şedinţă. 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
 Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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