
 1 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 septembrie 2018 
 

În ziua de 18 septembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat Adriana 

Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul parlamentar al 

PNL) şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă (Grupul parlamentar al PSD).  

În zilele de 19 şi 20 septembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat 

Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grupul 

parlamentar al USR), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD) şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă (Grupul parlamentar al PSD). 

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

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (PL x 426/2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ion - 

Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, punctul de vedere al Consiliului 

Legislativ precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, domnul deputat Gheorghe-Dinu 

Socotar, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa şi 

domnul deputat Emil-Marius Paşcan. 
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După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi (o abţinere), întocmirea unui raport de adoptare a Proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil, cu amendamente. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 (Plx 370/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Parlamentarii au 

analizat conţinutul iniţiativei legislative, punctul de vedere al Consiliului Legislativ precum 

şi punctul de vedere negativ al Guvernului. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul deputat 

Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa şi domnul deputat Emil-Marius 

Paşcan. 

După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Propunerii legislative pentru completarea art. 

168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. 

II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 

privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea 

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (Plx 442/2018). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, punctul de 

vedere al Consiliului Legislativ precum şi punctul de vedere al Guvernului. 

La propunerea domnului deputat Iulian Bulai, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei 

legislative pentru o şedinţă viitoare. 

          În zilele de 19 şi 20 septembrie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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