
 1 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24, 25 şi 26 septembrie 2019 
 
 

În ziua de 23 septembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (grupul 

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

PSD).  

În ziua de 24 septembrie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa 15 deputaţi, absent fiind domnul deputat  Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (grupul parlamentar al PSD). 

În zilele de 25 şi 26 septembrie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 14 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai 

(grupul parlamentar al USR) 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989 (PL x 330/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun cu Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 427 din 24 mai 

2019, precum şi avizele favorabile ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

doamna secretar Beatrice Tudor şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa.  

La propunerea domnului preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru două 

săptămâni, a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2015 

pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România (Pl x 256/2019).  

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ion – Ardeal Ieremia, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, domnia sa 

menţionând faptul că ministerul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Membrii Comisiei au avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al 

Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 164 din 6 martie 2019, punctul de vedere negativ al 

Guvernului, nr. 587 din 23 aprilie 2019 precum şi avizul negativ al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

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

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Gheorghe – 

Dinu Socotar.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor 

de cultură reprezentative din România. 

                   

                        PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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