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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 3 şi 5 noiembrie 2015 
 

În ziua de 3 noiembrie a.c. din numărul total de 24 de membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al 

PNL), domnul deputat Dan-Cristian Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe-

Mirel Taloş (G.P. al ALDE), domnul deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat 

Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

În ziua de 5 noiembrie a.c. din numărul total de 24 de membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe-

Mirel Taloş (G.P. al ALDE), domnul deputat  Dan-Cristian Popescu (G.P. al PNL), 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. Propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii 

Române (Pl-x 703/19.10.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună 

cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. În calitate de invitat a participat la 

dezbaterile Comisiei domnul Ioan Matei, director al Departamentului Politici Culturale din 

Ministerul Culturii. Domnia sa a subliniat faptul că, Guvernul nu susţine adoptarea acestei 

propuneri legislative. Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative precum şi 

raportul preliminar de respingere întocmit de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

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

vicepreşedinte Mădălin Voicu, domnul deputat Theodor Paleologu şi domnul deputat 

Mihai-Răzvan Sturzu. La finalul lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
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voturi, să propună plenului un raport de respingere a Propunerii legislative pentru instituirea 

zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române. 

  2. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare Româneşti (Pl-x 

427/25.05.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat la lucrările 

Comisiei a participat domnul Ioan Matei, director al Departamentului Politici Culturale din 

Ministerul Culturii. Domnia sa a precizat faptul că Guvernul susţine adoptarea proiectului 

de lege, cu precizarea necesităţii unificării proiectelor aflate pe  circuitul legislativ ce au 

acelaşi obiect de reglementare. Iniţiatorul propunerii legislative, dl. senator Şerban Nicolae, 

a prezentat membrilor Comisiei motivele care au stat la baza iniţierii acestui proiect de lege. 

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

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul 

lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului un 

raport de respingere a Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare 

Româneşti. 

 3.  Proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de  

diferenţele de grup (Pl-x 649/12.10.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La 

dezbateri a participat în calitate de invitat domnul Ioan Matei, director al Departamentului 

Politici Culturale din Ministerul Culturii. Domnia sa a precizat faptul că Guvernul susţine 

proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. La dezbateri au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul 

secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul deputat Radu Mihai Popa şi domnul deputat Traian 

Dobrinescu. La finalul lucrărilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

continue dezbaterea la o şedinţă viitoare, în prezenţa iniţiatorului. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind 

măsuri de creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (Pl-x 709/19.10.2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul acestei 

iniţiative legislative. La discuţii au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, 

domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul secretar Florin-Costin Pâslaru şi 
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domnul deputat Traian Dobrinescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să continue dezbaterile la o viitoare şedinţă. 

5. Diverse. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca pe ordinea de 

zi a şedinţelor de săptămâna viitoare, să fie înscrise: audierea conducerii Consiliului 

Naţional al Audiovizualului şi a conducerii Societăţii Române de Televiziune în legătură cu 

modul de reflectare în audiovizual al tragediei petrecute la Clubul Colectiv în data de 30 

octombrie 2015 şi, deasemenea, o dezbatere având ca temă avizarea construirii unui imobil 

supradimensionat în zona de protecţie a Palatului Ştirbei, monument istoric, situat în 

Bucureşti pe Calea Victoriei la nr. 107. şi aflat în proprietate privată. La dezbatere vor fi 

invitaţi factorii de decizie din Ministerul Culturii şi Primăria Municipiului Bucureşti, 

precum şi  reprezentanţi ai societăţii civile, care s-au implicat în această problemă .  

 

        
   
  

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR, 
  

Florin - Costin PÂSLARU 
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