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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR  

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 30 şi 31 mai 2017 
 
 
 
 

În data de 30 mai a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi,  absenţi fiind: domnul vicepreşedinte Damian 

Florea (Grupul parlamentar al ALDE), domnul secretar Nicolae-Miroslav Petreţchi (Grupul 

parlamentar al Minorităţilor) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul 

parlamentar al PSD).  

În data de 31 mai a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenţi fiind: domnul vicepreşedinte Damian 

Florea (Grupul parlamentar al ALDE), domnul secretar Nicolae-Miroslav Petreţchi (Grupul 

parlamentar al Minorităţilor), domnul deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR) şi 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de domnul preşedinte Gigel-Sorinel 

Ştirbu şi de doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa. 

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

1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 

16/1996 (PL-x 394/2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul dr. Ioan Drăgan, 

director al Arhivelor Naţionale ale României şi domnul Cristian Aniţa, şef serviciu în cadrul 

Arhivelor Naţionale ale României. Domnul director Ioan Drăgan a prezentat, membrilor 

Comisiei, punctul de vedere al Guvernului, prin care nu se susţine adoptarea acestui proiect 
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de lege. Motivarea prezentată are ca argument promovarea unui nou proiect de lege a 

Arhivelor Naţionale, prin care, actuala instituţie să fie modernizata şi racordată la sistemul 

arhivistic european. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-

Sorinel Ştirbu, domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi – un vot împotrivă - întocmirea unui raport de respingere a 

iniţiativei legislative. 

2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului din România 

(Pl-x 582/2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar.  

La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Domnia sa a prezentat 

membrilor Comisiei Punctul de vedere al Guvernului, conform căruia nu se susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. În cadrul dezbaterilor, parlamentarii au analizat 

conţinutul proiectului de lege şi au exprimat puncte de vedere, atât în favoarea, cât şi 

împotriva acestei iniţiative legislative. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel 

Ştirbu, doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan, 

domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să continue dezbaterile 

asupra acestei iniţiative legislative la o viitoare şedinţă. 

 3. Propunerea legislativă privind cinematografia (Pl-x 336/2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului.  

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, domnul Gabriel Pădure, 

consilier superior în Ministerul Finanţelor Publice, domnul Stere Gulea, regizor, domnul 

Paul Negoescu, regizor/producător şi doamna Oana Radu, membru în Consiliul de 

administraţie al Centrului National al Cinematografiei. Parlamentarii au analizat conţinutul 

propuneri legislative, documentele însoţitoare şi au ascultat punctele de vedere prezentate 

de invitaţi. Au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, domnul deputat 

Emil-Marius Paşcan, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul deputat Iulian Bulai 
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şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa. La încheierea dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 

raport de respingere. 

În ziua de 31 mai  a.c. membrii Comisiei au avut în program studiu individual asupra 

următoarelor iniţiative legislative: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei 

de la televiziune analogică terestră la televiziune digitală terestră şi implementarea 

serviciilor multimedia la nivel naţional (PL-x 435/2016), Propunerea legislativă privind 

completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului (Pl-x 177/16 

mai 2017) şi Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului 

din România (Pl-x 582/2015).  

 

 

 

  

PREŞEDINTE 

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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