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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

 

4c-12/122/27 mai 2020 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele de 25 și 26 mai 2020 

 

În ședința online din data de 26 mai a.c., lucrările Comisiei au fost conduse de domnul 

președinte Gigel – Sorinel Știrbu. Pentru ședința online,  membrii Comisiei au adoptat, cu 

unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Pl-x 167/27.04.2020, Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

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

favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 222 din 16 

martie 2020, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu nr. 1268 din 3 

martie 2020. Până la această dată, nu s-a primit punct de vedere din partea Guvernului. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Firică, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele însoțitoare. 

La acest punct al ordinii de zi, domnul deputat Iulian Bulai, în calitate de inițiator, a 

formulat o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de către 

membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

2. PL-x nr. 605/2019, Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua 

de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare a violenţelor 

intentate asupra creştinilor. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 
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pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

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

favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 675 din 1 

august 2019, avizul nefavorabil al Consiliului Economic si Social, transmis cu nr. 3898 din 

24 iulie 2019, punctul de vedere al Guvernului transmis cu nr. 3244 din 12 mai 2020 

(”Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative”), 

avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 3 

decembrie 2019, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 17 

decembrie 2019, și raportul preliminar de adoptare, cu amendamente, al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Firică, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele însoțitoare. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu amendamente, a 

proiectului de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a 

martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare a violenţelor intentate asupra 

creştinilor. 

 

3. PL-x nr. 220/2020 , Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea 

culturii scrise. Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

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

favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 162 din 5 

martie 2020, avizul favorabil al Consiliului Economic si Social, transmis cu nr. 973 din 18 

februarie 2020, punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu nr. 512din 15 aprilie 

2020,  avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

din 20 mai 2020 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Firică, secretar 
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de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele însoțitoare. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare, cu amendamente, a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise.  

 

4. PL-x nr. 224/2020, Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca 

perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului 

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

favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 172 din 5 

martie 2020, avizul nefavorabil al Consiliului Economic si Social, transmis cu nr. 983 din 

18 februarie 2020, punctul de vedere favorabil al Guvernului, cu observații și propuneri,  

transmis cu nr. 561 din 27 aprilie 2020,  avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 5 mai 2020, avizul favorabil, cu 

amendamente, al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din 20 mai 2020. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Firică, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele însoțitoare. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare, cu amendamente, a proiectului 

de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi 

colindului românesc. 

 

În ziua de 26 mai a.c. din numărul total de 16 deputați, la lucrările Comisiei și-au 

înregistrat prezența un număr de 12 parlamentari: domnul președinte Gigel-Sorinel Știrbu 

(Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreședinte Dragoș – Petruț Bârlădeanu (Grup 

parlamentar al PSD), domnul vicepreședinte Damian Florea (Grup parlamentar al PNL), 
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doamna vicepreședinte Diana – Adriana Tușa (grupul parlamentar al PSD), domnul secretar 

Nicolae Miroslav Petrețchi (Grup parlamentar al Minorităților Naționale), doamna secretar 

Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar 

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

deputat Emil Marius Pașcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna deputat Ana – Adriana 

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

parlamentar al PSD) și doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PRO 

Europa), absenți fiind: domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbașa (Grupul parlamentar 

al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (grupul parlamentar al PSD) și domnul deputat Ionuț – Marian 

Stroe (grupul parlamentar al PNL). 

În ziua de 25 mai a.c. din numărul total de 16 deputați, la lucrările Comisiei (studiu 

individual) și-au înregistrat prezența un număr de 13 parlamentari: domnul președinte 

Gigel-Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreședinte Dragoș – Petruț 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreședinte Damian Florea (Grup 

parlamentar al PNL), doamna vicepreședinte Diana – Adriana Tușa (grupul parlamentar al 

PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petrețchi (Grup parlamentar al Minorităților 

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

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

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al 

UDMR), domnul deputat Emil Marius Pașcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna 

deputat Ana – Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe 

Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD) și doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă 

(Grup parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul deputat Bogdan Gheorghiu 

(grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (grupul 

parlamentar al PSD) și domnul deputat Ionuț – Marian Stroe (grupul parlamentar al PNL). 

 

 

          PREŞEDINTE,   

     Gigel - Sorinel ŞTIRBU         


