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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 19 şi  20 noiembrie 2014 
 

În zilele de 19 şi 20 noiembrie 2014 din numărul total de 23 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, iar absenţi au fost: dl. deputat  Slavomir Gvozdenovici 

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat 

Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PC- PLR). 

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

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

  1. Propunerea legislativă privind statutul artistului (P. l. - x 405/08.09.2014) Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. În 

calitate de invitat, din partea Oficiului pentru Drepturile de Autor şi Drepturile Conexe 

Dreptului de autor, a participat domnul director Răzvan Câşmoiu. În calitate de iniţiator a 

participat la lucrările Comisiei doamna deputat Liliana Mincă. Domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu a făcut o prezentare a parcursului legislativ al acestei iniţiative legislative, 

precum şi a documentelor de avizare primite la Comisie. În acest sens, Consiliul Legislativ a 

emis avizul negativ cu nr. 148 din 17 februarie 2014, iar Comisia pentru tehnologia 

informaţiilor şi Comisia pentru  învăţământ, tineret şi sport au transmis avize negative. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. Propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare statutul artistului, fiind necesară, potrivit expunerii de motive, 

implicarea nemijlocită a statului în sprijinirea morală şi materială a celor mai valoroşi 

reprezentanţi din domeniile de activitate artistică. Membrii Comisiei au început dezbaterile 

generale asupra acestei propuneri legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, doamna deputat 

Liliana Mincă şi domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu. Doamna deputat Liliana Mincă a 
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solicitat invitarea unor personalităţi din lumea artistică la dezbaterea propunerii legislative. 

Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi amânarea dezbaterilor pe articole pentru 

viitoarea şedinţă. 

       2. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Costumului Popular 

Românesc (P. l. - x 408/08.09.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Senatul a 

respins această propunere legislativă pe data de 2 septembrie 2014. Consiliul legislativ a avizat 

favorabil această iniţiativă legislativă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a transmis un 

aviz favorabil pentru această propunere legislativă. Membrii Comisiei au început dezbaterile 

generale asupra iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi doamna 

deputat Liliana Mincă. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât  să continue 

dezbaterile la viitoarea şedinţă. 

       3. Propunerea legislativă privind instituirea titlurilor naţionale (P. l. - x 409/08.09.2014). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal privind 

acordarea de titluri naţionale celor mai valoroşi reprezentanţi ai următoarelor domenii de 

activitate: cultură, ştiinţă (învăţământ şi cercetare), sport şi mass-media. Membrii Comisiei au 

început dezbaterile generale asupra iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan 

Voicu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la viitoarea 

şedinţă. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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