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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 24 şi 26  februarie 2015 
 

În zilele de 24 şi 26 februarie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al 

PNL), dl. deputat Gheorghe-Mirel Taloş (GP al PC-PLR) şi dl. 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. Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 mai Ziua Independenţei 

Naţionale şi Ziua Parlamentului României (P. l. - x 203/14.04.2014). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Membrii Comisiei au examinat 

proiectul de Lege. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu 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 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin 

Brâncuşi" (P. l. - x  308/10.06.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi domnul deputat Gheorghe Udrişte, iniţiatorul propunerii legislative. 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpad-Francisc, domnul deputat 

Theodor Paleologu, domnul deputat Ioan Tămâian, doamna deputat Liliana Mincă şi 
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domnul deputat Traian Dorbrinescu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să continue dezbaterea la o şedinţă viitoare. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare (P. l. - x 35/09.02.2015). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Guvernul României, în Punctul de 

vedere transmis la Comisie nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpad-Francisc, domnul secretar Florin Costin Pâslaru şi domnul 

deputat Theodor Paleologu. Opiniile exprimate au fost, în general, în favoarea  respingerii  

acestei iniţiative legislative având în vedere, pe de o parte, faptul că unele dintre soluţiile 

legislative preconizate prin prezenta iniţiativă legislativă au fost deja reglementate prin 

intermediul Legii nr.185/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, iar, pe de altă parte, 

membrii Comisiei au avut în vedere faptul că, în prezent, există cadrul legislativ optim  de 

organizare, exercitare şi control al managementului instituţiilor publice de cultură, creat ca 

urmare a modificărilor aduse în domeniu prin intermediul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2013, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 185/2014, publicată în data de 29 decembrie 2014. În urma dezbaterii, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere. 

        

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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