PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 și 27 februarie 2020

În zilele de 25 și 27 februarie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările
Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 10 deputați, absenți fiind: doamna secretar
Beatrice Tudor (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grupul
parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici – Bacalbașa (Grupul parlamentar
al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat
Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al PSD) și domnul deputat Ionuț – Marian
Stroe (Grupul parlamentar al PNL).
În ziua de 26 februarie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei şiau înregistrat prezenţa un număr de 13 deputați, absenți fiind: doamna secretar Beatrice
Tudor (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Nicolae Dobrovici – Bacalbașa
(Grupul parlamentar al PSD) și domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul
parlamentar al PSD), iar următorii parlamentari au fost înlocuiţi după cum urmează: domnul
deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR) a fost înlocuit de doamna deputat Iurișniți
Cristina – Ionela (Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul
parlamentar al PNL) a fost înlocuit de doamna deputat Tudorița Lungu (grupul parlamentar
al PNL) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit
de domnul deputat Pavel Popescu (grupul parlamentar al PNL).
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Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului
de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative (PL x 542/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia
pentru buget, finanțe și bănci.
La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul
favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 717 din 21
august 2019, avizele favorabile ale Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului,
respectiv, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și raportul preliminar al
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci prin care se propune adoptarea Proiectului de lege,
în forma adoptată de Senat.
La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu Brătescu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, care a menționat faptul că ministerul susține
adoptarea inițiativei legislative.
Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele însoţitoare.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu,
doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi
domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor
parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul
culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma
adoptată de Senat.
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2.

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020

privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte
normative (PL x 14/2020). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.
La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul
favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 5 din 8
ianuarie 2020.
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, doamna Gabriela Folcut, din
partea Asociației Române a Băncilor și domnul Adrian Găvruță, secretar general, respectiv,
domnul Sergiu Mateiu, director, în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor.
Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative şi documentele însoţitoare.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu,
domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor
parlamentarilor prezenți, avizarea negativă a Proiectului de Lege pentru respingerea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare și
pentru modificarea și completarea unor acte normative.
3.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind

sistemul public de pensii (PL x 67/2020). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.
La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul
favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 963 din 22
noiembrie 2019 și avizul negativ al Consiliului Economic și Social.
Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative şi documentele însoţitoare.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu și
domnul deputat Márton Árpád Francisc.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor
parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
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4. Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc (PL x 68/2020). Dezbateri
în vederea întocmirii avizului.
La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul
favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 964 din 22
noiembrie 2019 și avizul negativ al Consiliului Economic și Social.
Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative și documentele însoțitoare.
La propunerea domnului președinte Gigel – Sorinel Știrbu membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea cu o săptămână a
dezbaterilor pentru acest proiect de lege,

PREŞEDINTE
Gigel - Sorinel ŞTIRBU
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