
 
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 16 şi 18 iunie 2015 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1.  Propunere legislativă  pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de 

Artă „Constantin Brâncuşi” (Pl-x 308-2014). Dezbatere în vederea 

întocmirii raportului înlocuitor. Propunerea legislativă a fost 

retrimisă la Comisie în data de 11 iunie 2015. În calitate de invitat, a 

participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. În urma dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

un raport înlocuitor de  adoptare a Propunerii legislative pentru 

înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi”, cu 

amendamente. 

 2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii. (Pl-x 373-

2013). În calitate de invitat, a participat la lucrările Comisiei 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
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unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare a 

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu 

amendamente. 

 3. Reexaminare a Legii pentru conferirea titlului „Erou al 

Naţiunii Române” lui Avram Iancu pentru viaţa închinată şi jertfită 

spre propăşirea neamului românesc (Pl-x194/2014/2015). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului în baza prevederilor art. 137 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În calitate de invitat, 

a participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. Parlamentarii au analizat 

documentele transmise la Comisie şi au hotărât cu unanimitate de 

voturi continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă. 

 4. Proiectul de lege pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare 

Româneşti. (Pl-x 427/2015). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. În calitate de invitat, a participat la lucrările Comisiei 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii. Parlamentarii au analizat documentele transmise la 

Comisie şi au hotărât cu unanimitate de voturi continuarea 

dezbaterilor la o viitoare şedinţă. 

 5. Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. (Pl-x 

631/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

În calitate de invitat, a participat la lucrările Comisiei domnul 
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Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat documentele transmise la Comisie şi au 

hotărât cu unanimitate de voturi continuarea dezbaterilor la o 

viitoare şedinţă. 

 6. Proiectul de lege privind construirea Monumentului Marii 

Uniri de la 1 decembrie 1918 Alba Iulia. (Pl-x 193/2015). Dezbateri 

în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat, a participat la 

lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii. Parlamentarii au analizat documentele 

transmise la Comisie şi au hotărât cu unanimitate de voturi 

continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă. 

În data de 16 iunie 2015, din numărul total de 25 de membri 

au fost prezenţi la lucrările Comisiei 22 deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin-

Alexandru Alexe (G.P. al PNL),  dl. secretar Florin - Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. 

deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea 

(G.P. al PC-PLR), dl. deputat Vasile Ghiorghe Gliga, dl. deputat 

Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. 

Dem. Pop.), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat 

Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat 
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Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. 

al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR), dl. 

deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana 

Tuşa (G.P. al PNL), domnul deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al 

PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Gheorghe Udrişte (G.P. al 

PNL), iar absenţi au fost: dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), 

domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD)  şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD). 

În data de 18 iunie 2015, din numărul total de 25 de membri 

au fost prezenţi la lucrările Comisiei 21 deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin-

Alexandru Alexe (G.P. al PNL),  dl. secretar Florin - Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. 

deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea 

(G.P. al PC-PLR), dl. deputat Vasile Ghiorghe Gliga, dl. deputat 

Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. 

Dem. Pop.), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat 

Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. 

al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR), dl. 

deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana 
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Tuşa (G.P. al PNL), iar absenţi au fost: dl. deputat Dragoş Ionel 

Gunia (G.P. al PNL, dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), dl. 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi dl. deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. al PSD). 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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