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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 12, 13 şi 14 iunie 2018
În data de 12 iunie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absent fiind domnul deputat Liviu Ioan Adrian
Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD).
În zilele de 13 şi 14 iunie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei
şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian
Bulai (Grupul parlamentar al USR) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul
parlamentar al PSD).
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 suprapunerea lucrărilor Comisiei cu vizita de monitorizare şi evaluare a Comisiei
Europene, la Timişoara, pe subiectul „Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021”,
eveniment la care domnia sa va fi prezent. Domnia sa şi-a exprimat disponibilitatea de a fi
prezent la o şedinţă viitoare a Comisiei.
2.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 privind

stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic (PL x
1

342/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La şedinţa Comisiei au participat, în
calitate de invitaţi: domnul Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii
şi Identităţii Naţionale şi doamna Elena Dumitrică, consilier juridic la Banca Naţională a
României. 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 majoritatea voturilor
parlamentarilor prezenţi (2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege
3.

Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene (PL x 355/2018).

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de
invitat domnul Alexandru Pugna, 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 secretar Nicolae – Miroslav Petreţchi, domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe,
domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan şi
domnul deputat Iulian Bulai.
După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor
parlamentarilor prezenţi (2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege.
În zilele de 13 şi 14 iunie 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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