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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 17, 18 şi 19 octombrie 2016 
 
 

În ziua de 17 octombrie 2016 din numărul total de 26 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi; absenţi au fost: domnul deputat Florea Damian 

(Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al 

UDMR), domnul deputat Radu Mihai Popa (Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat 

Iacob Puşcaş (neafiliat), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş (Grup parlamentar al 

ALDE) şi doamna deputat Adriana Diana Tuşa (neafiliat), iar următorii au fost înlocuiţi 

astfel: domnul deputat Lucian Manuel Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuit 

de domnul deputat Adrian Oros  (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Dragoş-Ionel 

Gunia (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Stelian Dolha (Grup 

Parlamentar al PNL), domnul deputat Călin Vasile Andrei Matei (Grup Parlamentar al 

PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Ovidiu Iane (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Doina 

Pană (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat Mădălin-Ştefan Voicu (Grup 

Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Simona Bucura Oprescu (Grup 

Parlamentar al PSD).  

În zilele de 18 şi 19 octombrie 2016 din numărul total de 26 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Lucian Manuel 

Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Florea Damian (Grup Parlamentar al 

ALDE), domnul deputat  Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), domnul deputat Călin-Vasile-Andrei Matei 
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(Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Radu Mihai Popa (Grup Parlamentar al 

UNPR), domnul deputat Iacob Puşcaş (neafiliat), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş 

(Grup parlamentar al ALDE), domnul deputat Angel Tîlvăr (Grup Parlamentar al PSD), 

doamna deputat Adriana Diana Tuşa (neafiliat) şi domnul deputat  Eugen Constantin Uricec 

(Grup Parlamentar al PSD). 

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

 În ziua de 17 octombrie a.c. membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura 

şi Civilizaţia Levantului (PL-x 375/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

suplimentar. Domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu a făcut o scurtă prezentare a 

parcursului legislativ al proiectului de lege, subliniind faptul că prin Punctul de vedere  

transmis, Guvernul  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative; punctul de vedere 

transmis de Academia Română este similar. Parlamentarii au analizat propunerile de 

modificare ale textului.  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-

Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, domnul vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc, dommnul secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul deputat Adrian 

Oros şi doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului un raport suplimentar de adoptare a 

Proiectului de lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi 

Civilizaţia Levantului, cu amendamente. 

 În ziua de 18 octombrie membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 (P 

l-x 466-2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Din partea Guvernului, au participat 

la lucrările Comisiei: domnul Florin Daniel Şandru, secretar de stat în cadrul 

Departamentului Centenar şi domnul Sabin Drăgoi, consilier. Domnul secretar de stat a 

precizat faptul că Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva 
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însuşirii de către Comisie a observaţiilor şi propunerilor transmise de către Cancelaria 

Primului Ministru.  Domnul secretar Florin-Alexandru Alexe,  în calitate de reprezentant al 

grupului de iniţiatori ai propunerii legislative, a făcut o scurtă prezentare a motivelor care 

au stat la baza elaborării acestei iniţiative legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, 

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan 

Voicu, domnul secretar Florin-Alexandru Alexe şi domnul deputat Theodor Paleologu. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, redactarea 

unui raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente. 

 În data de  19 octombrie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiu individual 

pe problematica drepturilor de autor şi drepturilor conexe. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Florin - Costin PÂSLARU 
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