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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă 

 

 

 

 

S I N T E Z A 
 

 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 decembrie 2019 

 

 

Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, următoarea ordine de 

zi:  

1. Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii 

Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri 

privind protejarea acestora (PL x 486/2019). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului. 

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

avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 559 din 2 iulie 2019,  raportul preliminar de adoptare al Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil al 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, 

cu un amendament admis.  

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului Culturii, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat și domnul Adrian 

Băltean, consilier în cadrul Direcției Patrimoniu. 
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Din partea inițiatorilor, au luat parte la dezbateri, domnul senator Viorel 

Salan și domnul deputat Laurențiu Nistor, care au menționat faptul că, proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare regimul special de protejare a cetăților 

dacice din Munții Orăștiei, cuprinzând ansamblul măsurilor specifice de protecție, 

de ordin științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să 

asigure paza, întreținerea și reparațiile curente, inventarierea, conservarea și 

restaurarea, precum și punerea în valoare a respectivelor monumente.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun de adoptare a 

Proiectului de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, 

care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri privind 

protejarea acestora, în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la 

Trianon (PL x 521/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

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

avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 661 din 1 august 2019. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Irina Cajal, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, care a precizat faptul că 

Minsterul Culturii susține adoptarea acestui proiect de lege. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de inițiator, domnul senator 

Titus Corlățen, care a menționat faptul că, propunerea legislativă are în vedere 

declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon și reglementarea 

măsurilor adecvate pentru marcarea corespunzătoare a acestei zile la nivel local 

și național. Tratatul de la Trianon constituie un document politic și juridic de o 
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importanță deosebită pentru națiunea română și un element esențial al realității 

geopolitice acutale la nivel european.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele 

însoţitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport de adoptare a 

Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la 

Trianon. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia (PL x 595/2019). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. 

La propunerea domnului preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, în calitate de 

inițiator, dezbaterea proiectului de lege a fost amânată. 

4. Propunere legislativă privind instituirea sistemului “Alertă Copil” (Pl 

x 468/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor . 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, domnul Barbu 

Cornel, ofițer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Eugen 

Rujoiu, director al Direcției Juridice și Resurse Umane și doamna Raluca Parasca, 

consilier în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele 

însoţitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
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a Propunerii legislative privind instituirea sistemului “Alertă Copil”, cu 

amendamente. 

 

În ziua de 17 decembrie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PRO Europa), doamna 

vicepreşedinte Adriana - Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),   domnul 

deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Márton Árpád Francisc 

(Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil Marius Paşcan (Grupul 

parlamentar al PMP), doamna deputat Ana – Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar 

al PNL), domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD) 

şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul parlamentar al PNL), doamna 

deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PRO Europa), absent fiind:  

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

Domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit 

de doamna deputat Angelica Fădor (grupul parlamentar al PNL), iar domnul 

deputat Ionuț Stroe (grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de doamna deputat 

Mara Calista (grupul parlamentar al PNL). 
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În zilele de 18 și 19 decembrie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PRO Europa), doamna 

vicepreşedinte Diana – Adriana Tuşa (grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),   domnul 

deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD),  domnul 

deputat Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP) şi domnul deputat Gheorghe 

Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD), doamna deputat Ana – Adriana 

Săftoiu (grupul parlamentar al PNL), doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă 

(grupul parlamentar PRO Europa), absenții fiind: domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Iulian Bulai (grupul 

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

parlamentar al PSD) și domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (grupul parlamentar 

al PNL). 

      

 

    PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU   
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