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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 aprilie 2018 

 
 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea 

ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 iulie – Ziua Banatului 

(Plx232/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia pentru administraţie publică şi echilibru ecologic. 

Parlamentarii au analizat textul iniţiativei legislative şi al documentelor 

însoţitoare. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, să propună plenului un raport 

comun de respingere a iniţiativei legislative. 

2. Legea privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu – 

Florica („Vila Florica”) (PLx 77/2017/2018), situat în localitatea 

Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale. Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

777 din 28 noiembrie 2017. Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul 

Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii 

Naţionale, care a precizat faptul că  această iniţiativă legislativă nu mai are 

obiect, întrucât Ansamblul conacului Brătianu – Florica („Vila Florica”) se 

află în proprietatea Consiliului Judeţean Argeş. Parlamentarii au analizat 

textul iniţiativei legislative şi al documentelor însoţitoare. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

legii. 

3. Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de 

cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea 

acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde 

sunt situate (Plx 194/2017). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu a prezentat pe scurt scopul 

acestei iniţiative legislative. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

iniţiativei legislative. 

În data de 17 martie 2018, din numărul total de 14 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Danian Florea (Grupul parlamentar al PSD), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), 
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domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil - Marius Paşcan 

(Grupul parlamentar al PMP) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup 

parlamentar al PSD), iar domnul  vicepreşedinte Dragoş Petruţ Bârlădeanu 

(Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Aida-Cristina 

Căruceru (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de doamna deputat 

Anişoara Radu (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul 

deputat Vlad Bontea (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat 

Gheorghe-Dinu Socotar (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de 

doamna deputat Vasile Cîtea (Grupul parlamentar al PSD).  

În ziua de 18 aprilie 2018 din numărul total de 14 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae-Miroslav Petreţchi  (Grupul parlamentar al Minorităţilor),  

domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PSD), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian 

Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al 

UDMR), domnul deputat Emil-Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP) şi 
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doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au 

fost: domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al 

PSD), deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) şi 

domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD). 

În ziua de 19 aprilie 2018 din numărul total de 14 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 10 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PSD), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae-Miroslav Petreţchi  (Grupul parlamentar al Minorităţilor),  

doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil-Marius Paşcan 

(Grup parlamentar al PMP) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup 

parlamentar al PSD); absenţi au fost: domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

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

parlamentar al PSD) şi domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup 

parlamentar al PSD). 

                         PREŞEDINTE,   

Gigel - Sorinel ŞTIRBU  
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