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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 30 şi 31 mai 2018
În data de 30 mai a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi.
În ziua de 31 mai a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absent fiind domnul deputat Iulian Bulai
(Grupul parlamentar al USR).
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.

Audierea domnului George Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, în

legătură cu modalitatea de gestionare a bugetului destinat evenimentelor organizate cu
ocazia Centenarului Marii Uniri. Domnul ministru George Ivaşcu le-a transmis membrilor
Comisiei o adresă prin care a comunicat faptul că nu poate participa la şedinţă, având în
vedere agenda domniei sale. Astfel, în data de 30 mai a.c. domnul ministru George Ivaşcu a
participat la ceremonia oficială de deschidere a Salonului Internaţional de Carte
BOOKFEST, eveniment organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Domnia sa şi-a exprimat disponibilitatea de a fi prezent la o şedinţă viitoare a Comisiei.
2.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte
culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL x
266/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru politică
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externă. 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 proiectului de lege precum şi documentele însoţitoare. În cadrul
dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul deputat
Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan, şi domnul deputat
Iulian Bulai.
După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenţi, să transmită plenului un raport comun de adoptare a proiectului de
lege, în forma adoptată de Senat.
3.

Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru înfiinţarea

Centrului Muzeal al Locomotivelor (PLx 85/2017/2018). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului comun cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură. La şedinţa Comisiei a
participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Cornel Itu precum şi domnul Ion
Iordăchescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. Parlamentarii au
analizat conţinutul legii precum şi argumentele cuprinse în Cererea de reexaminare. În
cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul
deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat
Emil-Marius Paşcan şi domnul deputat Iulian Bulai.
După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a cererii de
reexaminare şi, în consecinţă, de adoptare a legii, cu un amendament.
În ziua de 31 mai 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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