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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

 

4c-12/284/ 3 noiembrie 2020 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele de 2 și 3 noiembrie 2020 

În ședința online din data de 2 noiembrie a.c., lucrările Comisiei au fost 

conduse de domnul președinte Gigel – Sorinel Știrbu.  

Pentru ședința online,  membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de 

voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de interes public 

şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public (Pl x 529/2020). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere 

avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 814 din 14 august 2020.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele 

însoțitoare. 

La propunerea domnului deputat Márton Árpád Francisc, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea 

dezbaterilor asupra inițiativei legislative, pentru o săptămână. 

 

2.  Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin. (1) din Legea 
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nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (Pl x 

329/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar.  

În ședința din data de 27 octombrie a.c. plenul Camerei Deputaților a decis 

retrimiterea la Comisie a inițiativei legislative, în vederea întocmirii unui raport 

suplimentar, în termen de două săptămâni. 

La examinarea propunerii legislative, membrii Comisiei au avut în vedere 

avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 142 din 02 martie 2018.  

Parlamentarii au analizat textul propunerii legislative și documentele 

însoțitoare. 

La propunerea domnului deputat Márton Árpád Francisc, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea 

dezbaterilor asupra inițiativei legislative, pentru o săptămână. 

 

******** 

În ședința online din data de 3 noiembrie lucrările Comisiei au fost 

conduse de domnul președinte Gigel – Sorinel Știrbu. Pentru ședința online, 

membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenți, următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminare la Cererea Președintelui României a Legii pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind desfiinţarea 

Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Dezbateri in vederea 

intocmirii raportului comun cu Comisia parlamentară a revoluționarilor din 

Decembrie 1989. 
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Parlamentarii au analizat conținutul Cererii de reexaminare a 

Președintelui României, precum și documentele însoțitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, admiterea Cererii de 

reexaminare a Președintelui României și, în consecință, întocmirea unui raport 

preliminar de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din 

Decembrie 1989. 

 

În ziua de 2 noiembrie a.c., din numărul total de 16 membri, la lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 12 deputați: domnul președinte 

Gigel – Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreședinte 

Dragoș – Petruț Bârlădeanu (neafiliat), domnul vicepreședinte Florea Damian 

(grupul parlamentar al PNL), doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa 

(grupul parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae – Miroslav Petrețchi 

(grupul parlamentar al Minorităților), doamna secretar Beatrice Tudor (grupul 

parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (grupul parlamentar al USL), 

domnul deputat Márton Árpád Francisc (grupul parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Emil – Marius Pașcan (grupul parlamentar al PMP), doamna deputat 

Ana – Adriana Săftoiu (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe 

– Dinu Socotar (grupul parlamentar al PSD) și doamna deputat Oana – Silvia 

Vlăducă (grupul parlamentar al PRO România), absenți fiind: domnul deputat 

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

Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleșoianu (grupul parlamentar al PSD) și domnul deputat Ionuț – Marian 

Stroe (grupul parlamentar al PNL).   
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       În ziua de 3 noiembrie a.c., din numărul total de 16 membri, la 

lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 9 deputați: domnul 

președinte Gigel – Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreședinte Dragoș – Petruț Bârlădeanu (neafiliat), doamna vicepreședinte 

Diana Adriana Tușa (grupul parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petrețchi (grupul parlamentar al Minorităților), doamna deputat Ana – 

Adriana Săftoiu (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe – Dinu 

Socotar (grupul parlamentar al PSD) și doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă 

(grupul parlamentar al PRO România), absenți fiind: domnul vicepreședinte 

Damian Florea (Grupul parlamentar al PNL), doamna secretar Beatrice Tudor 

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

al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al 

PSD), domnul deputat Márton Árpád Francisc ( Grupul parlamentar al UDMR), 

domnul deputat Emil – Marius Pașcan (Grupul parlamentar al PMP) și domnul 

deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (grupul parlamentar al PSD), următorii 

parlamentari fiind înlocuiți după cum urmează: domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de doamna deputat 

Angelica Fădor (Grupul parlamentar al PNL), iar domnul deputat Ionuț – 

Marian Stroe (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 

Glad Varga (Grupul parlamentar al PNL).   

 

 

               PREŞEDINTE,   

          Gigel – Sorinel Știrbu         


