
 1 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 noiembrie 2017 
 
 
 
 

În data de 14 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absent fiind domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleșoianu (Grupul parlamentar al PSD).  

În zilele de 15 și 16 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat 

Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu 

(Grupul parlamentar al PSD). 

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

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

1. Propunere legislativă “Legea Arhivelor” (Plx 516/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului suplimentar. În şedinţa din 24 octombrie 2017, la solicitarea domnului 

deputat Szabó Ödön, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat retrimiterea inițiativei legislative 

la Comisie, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.  

În calitate de invitat, a participat la lucrările Comisiei doamna Alina Pavelescu, 

director adjunct în cadrul Arhivelor Naționale ale României. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana Adriana 

Tușa, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Kelemen Hunor și domnul deputat 

Nicolae – Dobrovici Bacalbașa. La propunerea domnului deputat Kelemen Hunor membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea 

dezbaterilor asupra inițiativei legislative.  
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        2.     Propunere legislativă “Legea Arhivelor Publice” (Plx 643/2003). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului suplimentar.  În şedinţa din 24 octombrie 2017, la solicitarea 

domnului deputat Szabó Ödön, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat retrimiterea inițiativei 

legislative la Comisie, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. În calitate de invitat, a 

participat la lucrările Comisiei doamna Alina Pavelescu, director adjunct în cadrul 

Arhivelor Naționale ale României. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa, domnul 

deputat Kelemen Hunor și domnul deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbașa. La propunerea 

domnului deputat Kelemen Hunor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative. 

         3.       Propunere legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 

care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României depuse spre păstrare permanent la 

Arhivele Naționale și care conțin marcaje de informații clasificate (Plx 710/2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat domnul deputat 

Andrei Daniel Gheorghe, în calitate de inițiator al propunerii legislative. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, domnul deputat 

Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbașa și domnul deputat Emil – 

Marius Pașcan. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative. 

4.       Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educației naționale 

nr. 1/2011 (Plx 255/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru învățământ, știință, tineret și sport. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa, domnul 

deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbașa și domnul deputat 

Emil – Marius Pașcan. Membrii Comisiei au analizat documentele însoțitoare, precum și, 

raportul preliminar de respingere a inițiativei legislative transmis de Comisia pentru 

învățământ, știință, tineret și sport. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport comun de 
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respingere a propunerii legislative pentru modificarea art. 168 din Legea educației naționale 

nr. 1/2011. 

5.     Propunere legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 

1/2011 (Plx 291/2017). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În cadrul dezbaterilor au 

luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana 

Adriana Tușa, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbașa 

și domnul deputat Emil – Marius Pașcan. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil. 

6.     Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România (PL 

x 405/2017). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna vicepreședinte Diana Adriana 

Tușa, domnul deputat Iulian Bulai și domnul deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbașa. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

          În zilele de 15 și 16 octombrie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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