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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

 

4c-12/..../23 iunie 2020 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 și 18 iunie 2020 

 

În ședința din data de 15 mai a.c. lucrările Comisiei au fost conduse de 

domnul președinte Gigel – Sorinel Știrbu. Pentru ședință, membrii Comisiei au 

adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, următoarea ordine 

de zi:  

1. Proiect de Lege privind meşteșugarii tradiționali din România (PL x 

209/2020). 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. 143 din 5 martie 2020, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, 

transmis cu nr. 955 din 18 februarie 2020, avizul negativ al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, transmis cu nr. 4c-

6/201 din 6 mai 2020, avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, transmis cu nr. 4c-7/170 din 19 mai 2020, precum și 

avizul favorabil cu un amendament al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 

transmis cu nr. 4c-2/374 din 26 mai 2020. 

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

Firică, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și domnul deputat Manole 
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Petre – Florin, inițiator al proiectului de lege. 

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 a 

proiectului de Lege privind meşteșugarii tradiționali din România, cu 

amendamente admise și respinse. 

2. Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în 

România – 2020 (PL x 197/2020). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  

La examinarea inițiativei legislative, membrii Comisiei au avut în vedere 

avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 982 din 6 decembrie 2019, avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, 

știință, tineret și sport, transmis cu nr. 4C – 11/150 din 5 mai 2020, precum și 

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, 

transmis cu nr. 4c – 20/193 din 5 mai 2020. 

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

Firică, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și domnul Lucian 

Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.  

Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative și documentele 

însoțitoare. 

La propunerea domnului deputat Emil – Marius Pașcan, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (o abținere), 

amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative cu o săptămână. 

 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de 
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informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 (PL x 328/2020). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. 

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

avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 443 din 8 iunie 2020.  

Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative și documentele 

însoțitoare. 

La propunerea domnului deputat Emil – Marius Pașcan membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (o abținere), 

amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative cu o săptămână. 

 

În ziua de 15 iunie a.c. din numărul total de 16 deputați, la lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 13 parlamentari: domnul 

președinte Gigel-Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreședinte Dragoș – Petruț Bârlădeanu (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul vicepreședinte Damian Florea (Grupul parlamentar al PNL), doamna 

vicepreședinte Diana – Adriana Tușa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al Minorităților 

Naționale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR), domnul deputat 

Márton Árpád Francisc (Grupul 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 (Grupul 

parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul deputat Nicolae Dobrovici-
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Bacalbașa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu 

(Grupul parlamentar al PNL) și domnul deputat Ionuț – Marian Stroe (Grupul 

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

parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Petre – Florin Manole  

(Grupul parlamentar al PSD). 

       În zilele de 16 și 18 iunie a.c. din numărul total de 16 deputați, la 

lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 11 parlamentari: 

domnul președinte Gigel-Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreședinte Dragoș – Petruț Bârlădeanu (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul vicepreședinte Damian Florea (Grupul parlamentar al PNL), doamna 

vicepreședinte Diana – Adriana Tușa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al Minorităților 

Naționale), doamna secretar Beatrice Tudor (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 

(Grupul parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR), 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).  

 

           PREŞEDINTE,   

     Gigel - Sorinel ŞTIRBU         


