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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 11, 12 şi 13 aprilie 2017 
 
 

În ziua de 11 aprilie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi, domnul deputat Iulian Bulai Bulai (Grup 

parlamentar al USR) fiind înlocuit cu domnul deputat Matei Dobrovie (Grup parlamentar al 

USR); în zilele de 12 şi 13 aprilie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absent fiind domnul deputat Iulian Bulai 

(Grup parlamentar al USR). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa. 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  

1.  Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 

patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 317/2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar. Proiectul de lege a fost retrimis la Comisie pentru o nouă dezbatere 

şi redactarea unui raport suplimentar în data de 14 martie 2017. La dezbateri au participat, 

în calitate de invitaţi, domnul Erwin Şimşemsohn, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale şi domnul Adrian Rista, consilier al ministrului, iar din partea 

asociaţiilor profesionale din domeniul patrimoniului mobil: domnul Mihai Covaci – 

Preşedinte al Asociaţiei Comercianţilor de Opere de Artă din România, domnul Alexandru 

Bâldea – secretar general al Asociaţiei Comercianţilor de Opere de Artă din România şi 

domnul Leonard Paşcanu – Preşedinte al Societăţii Filatelice din România. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, în sensul implementării 

Directivei 2014/60/ UE, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea 

sa de stat membru al Uniunii Europene. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de 
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lege şi documentele însoţitoare. Au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Diana Adriana 

Tuşa,  domnul vicepreşedinte Damian Florea, domnul deputat Kelemen Hunor şi domnul 

deputat Marius-Emil Paşcan. Reprezentanţii asociaţiilor profesionale din domeniu au 

confirmat faptul că amendamentele prezentate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

au fost de comun acord agreate, fiind eliminate textele al căror conţinut exced prevederile 

Directivei 2014/60/UE. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu  

unanimitate de voturi, să propună plenului un raport suplimentar de adoptare a proiectului 

de lege cu amendamente. 

2.  Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea conservarea şi punerea în 

valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (PL-x 267/2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun suplimentar împreună cu Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Erwin 

Şimşemsohn, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi domnul Adrian 

Rista, consilier al ministrului. Proiectul de lege a fost retrimis Comisiilor sesizate în fond,  

în şedinţa de plen din data de 7 martie 2017. Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra 

acestui proiect de lege. În cadrul discuţiilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte 

Adriana Diana Tuşa, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Emil-Marius Paşcan 

şi domnul deputat Kelemen Hunor. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea punctului de vedere exprimat în raportul iniţial, şi 

întocmirea unui raport comun suplimentar de respingere.   

3. Proiect de lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej (PL-x 85/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru transporturi 

şi infrastructură. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Erwin 

Şimşemsohn, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi domnul Adrian 

Rista, consilier al ministrului. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, 

precum şi cel al raportului preliminar, transmis de Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură care este însoţit de amendamente. Au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte 

Adriana Diana Tuşa, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Emil 

Marius Paşcan, domnul deputat Bogdan Gheorghiu şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian 
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Pleşoianu. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

(1 abţinere) adoptarea proiectului de lege cu amendamentele Comisei pentru transporturi şi 

infrastructură şi întocmirea unui raport comun cu amendamente.  

4. Proiect de lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional „Bucureşti – Pasărea 

Măiastră” (Pl-x97/2017).  Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La dezbateri au participat, 

în calitate de invitaţi, domnul Erwin Şimşemsohn, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale şi domnul Adrian Rista, consilier al ministrului. Parlamentarii au 

analizat conţinutul proiectului de lege, precum şi cel al raportului preliminar de respingere, 

transmis de Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Au luat 

cuvântul doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa şi domnul deputat Emil Marius Paşcan. La încheierea dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului un raport comun de 

respingere a proiectului de lege. 

În zilele de 12 şi 13 aprilie, membrii Comisiei au avut în program studiu individual 

asupra Proiectului de Lege privind declararea zilei de 21 iulie Ziua Banatului (PL-x 

232/2016) şi a Propunerii legislative privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului 

Electronic al Lucrărilor Ştiinţifice (PL-x 147/2016).  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel Sorinel ŞTIRBU 

 

  
 


		2017-04-26T14:53:09+0300
	Marina Preda




