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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de  17  şi 18 septembrie 2014 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:   

1. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PLx 

655/2013/2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

înlocuitor.  În conformitate cu prevederile art.137 alin.(2) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

au reluat dezbaterile asupra Cererii de Reexaminare a Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2013 pentru 

completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune în vederea întocmirii raportului înlocuitor. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să îşi menţină punctul de vedere exprimat în primul raport şi să 

propună plenului, în calitate de primă Cameră sesizată, un raport 

înlocuitor de admitere a Cererii de reexaminare formulată de 
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Preşedintele României, şi respectiv, de respingere a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 

2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură (PLX 391/2013/2014). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. În calitate de 

invitat a participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat în Ministerul Culturii. În conformitate cu prevederile 

art.137 alin.(2) din Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au reluat dezbaterile asupra Cererii de 

Reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îşi 

menţină punctul de vedere exprimat în primul raport şi să propună 

plenului, în calitate de Cameră decizională, un raport înlocuitor  de 

respingere a Cererii de reexaminare a Preşedintelui României şi, 

respectiv, de adoptare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
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managementul instituţiilor publice de cultură, în forma adoptată de 

Senat. 

3. Proiectul de lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură 

reprezentative din România (PLx 399/09.09.2014). Dezbateri în 

vederea redactării raportului comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. În calitate de invitat a participat la lucrările 

Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 

Culturii. Din partea grupului de iniţiatori, domnul deputat Traian 

Dobrinescu a făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi au 

subliniat necesitatea subvenţionării revistelor de cultură, ca 

elemente esenţiale de promovare şi păstrare a valorilor culturale din 

România. Membrii Comisiei au analizat amendamentele depuse la 

Comisie de domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

să continue dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

4. Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 mai ca Ziua 

Independenţei României şi Ziua Parlamentului României (Plx 

203/2014) Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia pentru administraţie. Având în vedere agenda încărcată a 

Comisiei şi modificarea programului Camerei Deputaţilor membrii 

Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor până la primirea 

Punctului de vedere al Guvernului. 

5. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi 

de sărbătoare legală (PLx 292/10.06.2014). Dezbateri în vederea 
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întocmirii avizului. Având în vedere agenda încărcată a Comisiei şi 

modificarea programului Camerei Deputaţilor membrii Comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor. 

6. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale 

pentru Egalitatea Salarială (PL-x 400/2014). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. Având în vedere agenda încărcată a Comisiei şi 

modificarea programului Camerei Deputaţilor membrii Comisiei au 

hotărât, amânarea dezbaterilor până la primirea Punctului de vedere 

al Guvernului. 

7. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace (PL-x 

427/16.09.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi al avizului 

Consiliului Legislativ. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în 

forma adoptată de Senat. 

8. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe (PL-x 

428/16.09.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi al avizului 

Consiliului Legislativ. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în 

forma adoptată de Senat. 

În zilele de 17 şi 18 septembrie a.c. din numărul total de 22 de 

membri au fost prezenţi la Comisie 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Márton Árpád Francisc 
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(G.P. al UDMR), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al 

Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al 

PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat 

Lucian-Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat Florea Damian 

(G.P. al PC-PLR), domnul deputat Dragoş Ionel Gunia (neafiliat), 

dl. deputat Traian Dobrinescu (GP al PNL), d-na deputat Liliana 

Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), 

dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu 

(neafiliat), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL), dl. 

deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan 

Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Ioan Tămâian ( G.P. al PNL) şi d-

na deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al PDL); absenţi au fost 

următorii: dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat 

Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR) şi dl. deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. PSD) 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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