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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din data de 17 ianuarie 2017 
 
 

În data de 17 ianuarie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 12 deputaţi; absenţi au fost: domnul deputat Nasra Gabriel-Horia (Grupul 

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

deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR). 

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

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

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.10/2016  privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare 

pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în 

categoria Tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 303/2016). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean secretar de 

stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.  Domnul preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu a făcut o scurtă prezentare a derulării procedurii legislative în cazul Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.10/2016. Domnia sa a subliniat faptul că acest proiect de lege a fost 

dezbătut în Comisie în luna septembrie a anului trecut, când s-a transmis Comisiei pentru 

buget finanţe şi bănci un raport preliminar de adoptare cu amendamente. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa şi domnul deputat Emil-Marius Paşcan. La încheierea 

dezbaterilor Comisia nu şi-a modificat  punctul de vedere exprimat în raportul preliminar  

transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în septembrie 2016, urmând ca aceasta din 

urmă să se pronunţe cu ocazia dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2016 privind 

stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru 

achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în categoria 

Tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 415/2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Din partea 

Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la lucrările Comisiei a participat domnul 

secretar de stat Alexandru Oprean, care a subliniat faptul că actualul Guvern nu îşi asumă 

OUG nr.19/2016. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu, doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu şi domnul deputat Emil-Marius Paşcan. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci un 

raport preliminar de respingere a Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare 

pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în 

categoria Tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 317/2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a participat la 

lucrările Comisiei domnul secretar de stat Alexandru Oprean, în calitate de invitat. Domnia 

sa a subliniat faptul că modificările propuse vizează transpunerea Directivei 2014/60/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au 

părăsit ilegal teritoriul unui stat membru. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de 

lege şi au formulat diferite opinii. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul deputat Gheorghe-Dinu 

Socotar şi domnul deputat Emil-Marius Paşcan. La finalizarea dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 

naţional mobil, în forma  adoptată de Senat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Nicolae Miroslav Petreţchi 
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