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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 27 şi 29 noiembrie 2018 
 
 
 

În ziua de 27 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor), domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(Grupul parlamentar al PSD), iar domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al 

UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grupul parlamentar al 

UDMR).  

În ziua de 29 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 10 deputaţi, absenţi fiind: domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor), domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar al 

PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) şi domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

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

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  
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1. Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a 

României (PL x 571/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, avizul cu observaţii şi 

propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat 

Márton Árpád Francisc, domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar şi domnul deputat 

Marius – Emil Paşcan. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege 

pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României, cu amendamente admise 

şi respinse. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul „ 

3. Sala Palatului” şi pentru modificarea unor acte normative (PL x 536/2018). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, avizul favorabil, cu observaţii 

şi propuneri, transmis de Consiliul Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi precum şi Raportul preliminar de adoptare a proiectului de lege, în 

forma adoptată de Senat, transmis de către Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Gheorghe Popa, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul 

deputat Emil-Marius Paşcan, domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar şi doamna deputat 

Oana – Silvia Vlăducă. 
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La finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot soluţia propusă în raportul preliminar al 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, respectiv aceea de adoptare 

a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.70/2018 

pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ’’Sala Palatului” şi pentru modificarea unor 

acte normative, în forma adoptată de Senat. Întrucât propunerea nu a întrunit numărul 

necesar de voturi, membrii celor două Comisii vor relua dezbaterea proiectului de lege în 

cadrul unei şedinţe comune. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe (PL x 686/2018). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi.  

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, avizul favorabil, cu observaţii 

şi propuneri, al Consiliului Legislativ precum şi avizele favorabile transmise de către 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru sănătate şi familie.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Doru Adrian Păunescu, 

director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:  domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

domnul deputat Márton Árpád Francisc şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, în forma adoptată de Senat. 

4. Propunere legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în 

dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului (Pl x 705/2018). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, expunerea de motive, 

avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de 

vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:  domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan şi 

doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă.  

După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Propunerii legislative pentru protecţia 

minorilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia 

Statului. 

 

În ziua de 29 noiembrie 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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