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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR  
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 iunie 2019 
 
 

În ziua de 4 iunie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Emil – Marius Paşcan (grupul 

parlamentar al PMP) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al 

PSD).  

În ziua de 14 mai a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa 11 deputaţi, absenţi fiind: domnul secretar Nicolae – Miroslav Petreţchi 

(grupul parlamentar al Minorităţilor), domnul deputat Iulian Bulai (grupul parlamentar al 

USR), 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 unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare (PL x 101/2019). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, doamna Irina Cajal, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi domnul Mihai 

Constantinescu, manager ARTEXIM. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei 

legislative, precum şi documentele însoţitoare. La dezbateri au luat parte: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, doamna vicepreşedinte Diana - Adriana Tuşa, doamna 

secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Emil-Marius 
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Paşcan. La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal – 

bugetare, în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public (PL x 193/2019). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative precum şi 

documentele însoţitoare. La dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel – Sorinel 

Ştirbu, doamna vicepreşedinte Diana - Adriana Tuşa, domnul deputat Iulian Bulai şi 

domnul deputat Emil-Marius Paşcan. La propunerea domnului deputat Emil – Marius 

Paşcan, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

amânarea, pentru o săptămână, a dezbaterilor asupra iniţiativei legislative. 

 

                      

                        PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 

  

 


