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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 16 şi 18 iunie 2015 
 

În data de 16 iunie 2015 din numărul total de 25 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 22 de deputaţi, 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: domnul 

deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul 

deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

În data de 18 iunie 2015 din numărul total de 25 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 21 de deputaţi, iar absenţi au fost: domnul deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al 

PNL), domnul deputat Radu Mihai Popa (neafiliat),  domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al 

PSD) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu. 

 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. Retrimiterea la Comisie, aprobată de plenul Camerei 

Deputaţilor, a avut ca obiectiv reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative în vederea  

introducerii unor amendamente cu privire la intrarea în vigoare a legii precum şi la 

înlocuirea sintagmei casa natală cu sintagma casa memorială. La dezbateri au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád-

Francisc şi domnul deputat Gheorghe Udrişte. 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. 
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 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. Ordonanţa de urgenţă nr. 

72/2013 are ca obiect de reglementare restructurarea unor instituţii de cultură aflate în 

subordine Ministerului Culturii. Parlamentarii au analizat amendamentele transmise la 

Comisie. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád-Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, 

domnul deputat Traian Dobrinescu, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Theodor 

Paleologu. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 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. Obiectul de reglementare al legii se referă la conferirea titlului de Erou al Naţiunii 

Române lui Avram Iancu, ca personalitate de excepţie a istoriei noastre pentru viaţa 

dedicată propăşirii poporului român. În critica adusă textului se reclamă faptul că nu se 

respectă tipicul legilor de instituire a unor ordine şi decoraţii, distincţii ce se acordă pentru 

merite deosebite unor persoane care îndeplinesc cumulativ anumite criterii. În cererea de 

Reeexaminare se invocă prevederile art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României 

prin care numai Preşedintele are privilegiul de a conferi distincţii. 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 
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lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii. 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 

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. 

 

 

 
  

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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