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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 26 şi 28 mai  2015 
 

În data de 26 mai 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 20 deputaţi; absenţi au fost: domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 

domnul deputat Radu Mihai Popa (neafiliat) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al 

PSD), iar domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul 

deputat Gheorghe Udrişte (G.P. al PNL). 

În data de 28 mai 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), 

domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. 

al UDMR), domnul deputat Radu Mihai Popa (neafiliat) şi domnul deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. al PSD). 

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

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

1.  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric 

(Pl-x 273/23.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Din partea Ministerului 

Culturii la lucrările Comisiei a participat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. 

Domnia sa a expus punctul de vedere al Guvernului prin care nu se susţine adoptarea 

acestei propuneri legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal privind instituirea unor măsuri pentru reabilitarea centrelor istorice din ţară şi 

stabilirea obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice, proprietari sau administratori ai 

construcţiilor respective, de a realiza lucrări de reabilitare ambiental-arhitectural a acestora, 

a împrejurimilor stradale aferente, precum şi de igienizare a spaţiilor verzi pe cheltuiala 

proprie. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative. La dezbateri au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan 
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Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád-Francisc, domnul secretar Florin-Alexandru 

Alexe, domnul deputat Ion Ochi, domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu, domnul deputat 

Traian Dobrinescu, domnul deputat Ioan Tămăian şi domnul deputat Theodor Paleologu. În 

urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului un raport de respingere. 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin 

Brâncuşi”  (Pl-x 308/11.06.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea 

Ministerului Culturii a participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat, care a precizat punctul de vedere al ministerului ce nu susţine adoptarea acestei 

propuneri legislative. Au fost propuse amendamente prin care iniţiativa legislativă a fost 

modificată în sensul organizării unei forme de expunere de tip virtual cu imagini digitale 

3D. Parlamentarii au analizat conţinutul amendamentelor propuse. La dezbateri au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád-

Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat Ion Ochi şi domnul 

deputat Ioan Tămăian. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului un raport de adoptare, cu amendamente. 

3. Propunere legislativă privind instituirea titlurilor naţionale (Pl-x 409/08.09.2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru învăţământ 

ştiinţă tineret şi sport. La lucrările Comisiei, în calitate de invitat, a participat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat, în cadrul Ministerului Culturii. Propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal privind învestirea cu titluri naţionale 

a celor mai valoroşi reprezentanţi la nivel naţional ai următoarelor domenii de activitate: 

cultură, ştiinţă (învăţământ şi cercetare), sport şi mass-media. Parlamentarii au analizat 

conţinutul propunerii legislative. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-

Sorinel Ştirbu şi doamna deputat Liliana Mincă.  La finalul dezbaterilor membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să continue dezbaterile într-o şedinţă viitoare. 

4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x 404/13.05.2015). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul 
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Alexandru Oprean, secretar de stat, în cadrul Ministerului Culturii. Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din diferite domenii 

sociale şi economice, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea unor 

proiecte viitoare.  Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative. La dezbateri 

au luat parte: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin 

Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád-Francisc şi domnul deputat Theodor 

Paleologu. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să 

avizeze favorabil proiectul de lege. 

 
 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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