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Capitolul  I 

Organizarea Comisiei 
 

1. Dispoziţii  generale 

 
Art. 1. – (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Comisiei 

pentru cultură şi media, denumită în continuare Comisia. 

(2) Comisia este o structură internă de lucru a Senatului, constituită în scopul pregătirii 

activităţii de legiferare, pentru realizarea funcţiei de control parlamentar, precum şi pentru 

îndeplinirea altor atribuţii, la sesizarea Biroului permanent sau potrivit hotărârilor Senatului, în 

domeniul său de activitate. 

     

2. Componenţa Comisiei 

 

Art. 2. – (1) Numărul membrilor Comisiei este hotărât de Senat, la propunerea Biroului 

permanent. 

(2) Componenţa Comisiei se stabileşte prin negocieri între reprezentanţii grupurilor 

parlamentare, astfel încât să se respecte configuraţia politică a Senatului la începutul fiecărei 

sesiuni parlamentare şi este validată prin votul plenului Senatului. 

(3) Membrii Comisiei sunt aleşi pe toată durata mandatului Senatului. 

(4) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei demisionează sau este exclus din grupul 

parlamentar care l-a propus, grupul parlamentar respectiv poate propune un alt reprezentant. 

Propunerea se supune la vot în plenul Senatului. 

 

 

Capitolul  II 

Atribuţiile şi competenţele Comisiei 
 

1. Competenţele Comisiei 
 

Art. 3. – În domeniile sale de competenţă specifice: cultura, arta şi media, Comisia are 

următoarele atribuţii: 

a) examinează iniţiativele legislative asupra cărora a fost sesizată de către Biroul permanent 

şi elaborează rapoarte sau, după caz, avize; 

b) examinează, împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaţilor, în şedinţă comună, rapoartele anuale de activitate ale Societăţii Române de 

Televiziune, ale Societăţii Române de Radiodifuziune, ale Consiliului Naţional al 

Audiovizualului şi ale Agenţiei Naţionale de Presă ACERPRES şi întocmeşte avize asupra 

acestor rapoarte de activitate; 

c) exercită, potrivit legii, controlul parlamentar asupra Institutului Cultural Român; 

d) audiază, în vederea avizării, candidaţii propuşi să facă parte din Guvern, în urma 

alegerilor sau a remanierilor guvernamentale; 

e) audiază, în vederea avizării, candidaţii propuşi pentru organismele de conducere ale 

Societăţii Române de Televiziune, ale Societăţii Române de Radiodifuziune, ale Consiliului 

Naţional al Audiovizualului, ale Institutului Cultural Român şi ale Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES; 

f) controlează modul în care Ministerul Culturii, precum şi alte organe ale administraţiei 

publice aflate în domeniul său de competenţă îndeplinesc programul de guvernare aprobat de 

Parlament; 
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g) solicită rapoarte, documente şi informaţii de la autorităţile administraţiei publice în 

vederea fundamentării hotărârilor ce urmează a fi adoptate în legătură cu iniţiativele examinate 

sau pentru îndeplinirea atribuţiei de control; 

h) iniţiază anchete parlamentare, la solicitarea Biroului permanent sau atunci când consideră 

necesar, şi prezintă Biroului permanent rapoartele întocmite în urma respectivelor anchete; 

i) analizează sesizările, reclamaţiile şi propunerile referitoare la probleme din domeniul său 

de competenţă, primite de la persoane fizice şi juridice şi decide asupra modalităţilor de rezolvare 

a acestora; 

j) dezbate şi hotărăşte asupra tuturor problemelor transmise de către Biroul permanent sau 

ridicate de către membrii Comisiei; 

k) hotărăşte asupra tuturor problemelor care ţin de propria activitate şi care nu sunt de 

competenţa biroului Comisiei.    

 

Art. 4. – Comisia adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, cu votul 

majorităţii membrilor săi. Regulamentul este supus spre avizare Comisiei pentru regulament a 

Senatului şi spre aprobare Biroului permanent. După aprobare, regulamentul devine obligatoriu. 

 

2. Componenţa biroului Comisiei 
 

Art. 5. – Biroul Comisiei este compus din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, numiţi şi 

revocaţi în condiţiile art. 49-52 din Regulamentul Senatului. 

 

3. Atribuţiile biroului Comisiei 
 

Art. 6. – Biroul Comisiei are următoarele atribuţii: 

a) fixează, potrivit programului de lucru al Senatului, data, ora şi propune ordinea de zi a 

fiecărei şedinţe; 

b) stabileşte documentaţia care va fi pusă la dispoziţia membrilor Comisiei, precum şi 

persoanele care urmează a fi invitate la şedinţele Comisiei în legătură cu problemele aflate pe 

ordinea de zi; 

c) propune sarcinile ce revin fiecărui membru al Comisiei în cadrul acesteia; 

d) propune constituirea de subcomisii, componenţa şi sarcinile acestora; 

e) aprobă consultarea actelor şi documentelor Comisiei de către senatorii din afara acesteia 

sau de către persoane din afara Senatului;  

f) propune orice alte măsuri legate de bunul mers al activităţii Comisiei. 

 

4. Atribuţiile preşedintelui Comisiei 
 

Art. 7. – Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

a) asigură reprezentarea Comisiei în raporturile cu Biroul permanent, cu celelalte comisii 

sau cu alte instituţii; 

b) conduce şedinţele Comisiei, conform normelor stabilite în Regulamentul Senatului şi de 

prezentul regulament; 

c) invită la şedinţele Comisiei persoanele din afara ei stabilite de biroul Comisiei; 

d) are acces sau poate desemna un alt reprezentant al Comisiei la şedinţele altor comisii 

care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru Comisie; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament sau stabilite prin votul 

majorităţii membrilor Comisiei.    
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5. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei 
            

Art. 8. – Vicepreşedintele Comisiei îndeplineşte, în lipsa sau la cererea preşedintelui, 

atribuţiile acestuia, precum şi alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament sau stabilite prin 

votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. Atribuţiile secretarului Comisiei 
 

Art. 9. – Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: 

a) ţine evidenţa prezenţei senatorilor la şedinţele Comisiei; 

b) asigură redactarea tuturor actelor Comisiei; 

c) supraveghează evidenţa şi păstrarea tuturor actelor şi documentelor Comisiei de către 

personalul de specialitate al acesteia; 

d) numără voturile exprimate în şedinţele Comisiei; 

e) urmăreşte întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei; 

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament sau stabilite prin votul 

majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Art. 10. - Toate actele şi documentele emise de Comisie vor fi semnate de preşedinte şi de 

secretar. 

 

 

Capitolul  III 

Organizarea şi funcţionarea Comisiei 
 

1. Desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi publicitatea lor 
 

Art. 11. – (1) Comisia lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. 

(2) Senatorul care absentează motivat de la lucrările Comisiei poate fi înlocuit, pentru acea 

şedinţă, de un alt senator, cu drept de vot, din acelaşi grup parlamentar, pe baza împuternicirii 

semnate de liderul grupului parlamentar respectiv. 

 

Art. 12. – (1) Membrii Comisiei sau reprezentanţii mandataţi ai acestora au acces la 

lucrările Comisiei. În situaţia în care Comisia solicită participarea la lucrările sale a unor membri 

ai Guvernului sau a conducătorilor unor instituţii publice, prezenţa acestora este obligatorie. 

(2) În cazul propunerilor legislative, la dezbaterea acestora în Comisie sunt invitaţi 

iniţiatorii. 

(3) La şedinţele Comisiei pot participa, din proprie iniţiativă, senatori care nu sunt membri 

ai altor comisii sau deputaţi care au legătură cu materialele aflate în dezbatere, fără a avea drept 

de vot. 

(4) Personalul tehnic de specialitate al Comisiei participă la şedinţele acesteia, asigurând 

condiţiile de desfăşurare, difuzarea documentelor de lucru către membrii Comisiei şi consultanţă 

de specialitate. 

(5) La şedinţele Comisiei pot asista reprezentanţii presei. 

(6) Comisia decide, în funcţie de ordinea de zi, asupra caracterului dezbaterilor.  

 

Art. 13. – Examinarea materialelor se face conform ordinii de zi. 

 

Art. 14. – Iniţiativele legislative sunt examinate după următoarea procedură: prezentarea 

proiectului de către iniţiator; prezentarea punctului de vedere al Guvernului, după caz, dezbateri 
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generale, dezbaterea pe articole, votarea amendamentelor, votarea raportului sau a avizului, după 

caz. 

  

Art. 15. – În cadrul dezbaterilor generale, membrii Comisiei îşi expun punctele de vedere în 

ordinea înscrierii la cuvânt. Comisia poate hotărî limitarea duratei luărilor de cuvânt sau sistarea 

discuţiilor.   

 

Art. 16. – (1) Membrii Comisiei sau alţi senatori pot formula amendamente la iniţiativele 

legislative supuse examinării. Amendamentele se depun în scris, la sediul Comisiei, în termenul 

stabilit de Biroul permanent. 

(2) Comisia poate formula amendamente şi în cursul dezbaterii unei iniţiative legislative. 

(3) Atât amendamentele admise, cât şi cele respinse de Comisie vor fi menţionate în raport, 

în anexe separate.   

 

2. Hotărârile şi votul în Comisie 
 

Art. 17. – (1) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

(2) Votul în Comisie este deschis. Comisia poate decide ca anumite hotărâri să fie luate prin 

vot secret. 

 

Art. 18. – (1) În prima şedinţă după primirea proiectului de lege sau a propunerii 

legislative, Comisia poate desemna dintre membrii care îşi exprimă dorinţa sau la propunerea 

preşedintelui, unul sau mai mulţi raportori. 

(2) Raportorii se vor îngriji de întocmirea raportului sau a avizului adoptat de Comisie 

asupra iniţiativei legislative pentru care au fost desemnaţi. 

(3) Rapoartele adoptate de Comisie vor cuprinde referiri la avizele primite de la comisiile 

sesizate, la avizul Consiliului Legislativ, la punctul de vedere al Guvernului, după caz, la 

amendamentele admise şi respinse, la caracterul legii şi la Camera decizională. 

(4) Rapoartele şi avizele vor cuprinde, pe lângă opinia majorităţii membrilor Comisiei, şi 

părerile contrare ale celorlalţi senatori, la cererea expresă a acestora.   

 

Art. 19. – În cazul în care, din motive obiective, termenul stabilit de Biroul permanent 

pentru depunerea raportului sau a avizului în cazul unei iniţiative legislative nu va putea fi 

respectat, Comisia va solicita Biroului permanent un nou termen. 

 

Art. 20. – În cadrul dezbaterilor din plenul Senatului, rapoartele întocmite de Comisie sunt 

prezentate de preşedintele Comisiei sau, după caz, de raportorii desemnaţi. 

 

3. Lucrările Comisiei 
 

Art. 21. – Lucrările Comisiei se consemnează în procese-verbale şi, prin decizia Comisiei, 

pot fi înregistrate pe suport audio-video sau stenodactilografiate. 

 

Art. 22. – Comisia poate hotărî ca lucrările şi hotărârile sale să fie reflectate în comunicate 

de presă. Acestea se elaborează de secretarul Comisiei şi sunt remise spre difuzare Direcţiei  

presă, comunicare şi imagine a Senatului. 
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Capitolul  IV 

Dispoziţii finale 
 

Art. 23. – Prezentul regulament se completează cu prevederile Regulamentului Senatului, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

 

Art. 24. – Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori este necesar, 

prin hotărâre a Comisiei. 

 
Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Comisiei pentru cultură şi media din data 

de 27 octombrie 2015, cu unanimitate de voturi, şi a fost avizat în şedinţa Comisiei pentru 

regulament din 2 decembrie 2015, cu majoritate de voturi. 


