Preda
Marina

Digitally signed by Preda Marina
DN: c=RO, st=Romania, l=Bucuresti,
o=Camera Deputatilor, ou=Comisia
pentru cultură, arte şi mijloace de
informare în masă - , cn=Preda Marina,
email=marina.preda@cdep.ro
Date: 2018.06.27 13:03:53 +03'00'

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 26 şi 28 iunie 2018
În zilele de 26 şi 28 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 Liviu Ioan
Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul
parlamentar al UDMR).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa.
Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1.

Audierea domnului George IVAŞCU, ministrul Culturii şi Identităţii

Naţionale, în legătură cu gestionarea bugetului destinat evenimentelor organizate cu ocazia
Centenarului, criteriile de selecţie a proiectelor ce vor fi finanţate din bugetul destinat
Centenarului, precum şi în ceea ce priveşte dosarul Roşia Montană, respectiv, despre
acţiunea Guvernului de a solicita Convenţiei Patrimoniului Mondial, din cadrul UNESCO,
amânarea luării deciziei de includere a Roşiei Montane în patrimoniul UNESCO. Domnul
ministru George Ivaşcu nu a participat la lucrările Comisiei. Ca urmare a acestui fapt,
doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa a propus membrilor Comisiei, transmiterea unei
noi invitaţii adresată domnului ministru George IVAŞCU, pentru sesiunea parlamentară
viitoare.
2. Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 19
din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Plx 293/2017/2018). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. Parlamentarii au analizat conţinutul Cererii de reexaminare,
precum şi documentele însoţitoare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna
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vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar şi domnul
deputat Emil-Marius Paşcan.
După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra Cererii de reexaminare pentru o
şedinţă viitoare.
3. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic
Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice (Plx 343/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative precum şi
rapoartele preliminare de respingere a iniţiativei legislative transmise de cele două Comisii.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul
deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae
Dobrovici-Bacalbaşa şi domnul deputat Emil-Marius Paşcan.
După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor
parlamentarilor prezenţi (5 voturi „pentru”, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri), întocmirea
unui raport comun de respingere a propunerii legislative.
4. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor
naţionale „Regele MIHAI I” (Plx 315/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului ce
urmează a fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Parlamentarii au analizat
conţinutul iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna
vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Nicolae
Dobrovici-Bacalbaşa. La propunerea domnului deputat Iulian Bulai, membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra
iniţiativei legislative pentru o şedinţă viitoare.
În ziua de 28 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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