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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de 22 şi 24 iunie 2016 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Audierea doamnei Corina Şuteu, ministrul Culturii, la 

solicitarea Comisiei. La lucrările Comisiei au participat, în calitate 

de invitaţi, doamna Corina Şuteu, ministrul Culturii, domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul aceluiaşi  minister şi 

domnii Andrei Rus şi Alex Trăilă consilieri al ministrului. Audierea 

doamnei ministru a avut la bază hotărârea Comisiei din data de 14 

iunie a.c., când, domnul deputat Theodor Paleologu, a solicitat 

invitarea doamnei ministru pentru a prezenta situaţia Campaniei de 

strângere de fonduri pentru achiziţionarea sculpturii lui Constantin 

Brâncuşi, Cuminţenia pământului. Doamna ministru Corina Şuteu a 

afirmat faptul că, până în prezent, s-au strâns 261.000 de euro de la 

peste 2000 de donatori. Parlamentarii au formulat întrebări cu 

subiecte de interes general din domeniul culturii. Doamna ministru 



 

 

 

2 

Corina Şuteu a răspuns întrebărilor. În cadrul dezbaterilor 

parlamentarii au sugerat ca o posibilă soluţie pentru stimularea 

donaţiilor – instituirea unor beneficii cum ar fi „scutirea de taxe şi 

impozite”. Doamna ministru a încuviinţat această sugestie ca fiind 

binevenită şi a subliniat faptul că de această campanie se va ocupa o 

agenţie specializată care are o strategie de publicitate. 

2. Audierea doamnei Irina Radu preşedinte – director general al 

Societăţii Române de Televiziune, la solicitarea Comisiei. Doamna 

Irina Radu, preşedinte director - general al Societăţii Române de 

Televiziune a fost invitată la Comisie ca urmare a scrisorii transmise 

de ministrul Afacerilor Externe, domnul Lazăr Comănescu, prin 

care Parlamentul a fost informat în legătură cu faptul că pe 

Platforma pentru promovarea protecţiei jurnalismului şi a 

siguranţei  jurnaliştilor de pe site-ul Consiliului Europei a fost 

postată o alertă referitoare la situaţia Societăţii Române de 

Televiziune. Aceasta a fost introdusă la cererea Federaţiei 

Internaţionale a Jurnaliştilor şi a Asociaţiei Europene a Jurnaliştilor 

şi vizează pachetul de amendamente la Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune, modificări ce ar putea face 

posibilă intrarea serviciului public de televiziune în insolvenţă. 

Doamna Irina Radu, preşedinte director-general al Societăţii 

Române de Televiziune a informat  Comisia cu privire la faptul că, 

în prezent, nu se pune problema recurgerii la procedura de 

insolvenţă, ca o posibilă soluţie de rezolvare a problemelor 
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financiare. Domnia sa a subliniat faptul că Ministerul Finanţelor 

Publice va elabora o ordonanţă pentru ca Societatea Română de 

Televiziune să –şi poată plăti datoriile istorice către EBU, din 

fondurile proprii. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

aflate în subordinea Ministerului Culturii (P L-x 373/2013). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului 

Culturii a participat la lucrările Comisiei domnul secretar de stat 

Alexandru Oprean. La finalul dezbaterilor parlamentarii au hotărât 

cu unanimitate de voturi să continue dezbaterile asupra 

amendamentelor la o viitoare şedinţă. 

4. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în 

România (P l - x 162/13.04.2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor. Din partea Ministerului Culturii a 

participat la lucrările Comisiei domnul secretar de stat Alexandru 

Oprean. La finalul dezbaterilor parlamentarii au hotărât cu 

unanimitate de voturi să continue dezbaterile asupra 

amendamentelor la o viitoare şedinţă. 

În zilele de 22 şi 24 iunie 2016 din numărul total de 28 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup Parlamentar 

al Minorităţilor Naţionale), domnul vicepreşedinte Márton Árpád 
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Francisc (Grup Parlamentar al UDMR), domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al PSD), domnul secretar 

Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

secretar Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

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

deputat Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Călin Vasile Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD),  

doamna deputat Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna 

deputat Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), domnul 

deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat Dan Cristian 

Popescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Theodor 

Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Iacob Puşcaş 

(neafiliat), domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu (neafiliat), domnul 

deputat Gheorghe Mirel Taloş (Grup Parlamentar al ALDE), 

domnul deputat Ioan Tămâian (Grup Parlamentar al PNL) şi 

doamna deputat Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL); 

următorii deputaţi au fost absenţi: domnul deputat Lucian - Manuel 

Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Florea 

Damian (Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat Mihai Sorin 

Grindeanu (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat Maria 

Gabriela Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat  Eugen 
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Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ioan Vulpescu 

(Grup Parlamentar al PSD). 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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