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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR  

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 mai 2017 
 
 
 

În zilele de 16 şi 17 mai a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenţi fiind: domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (Grup parlamentar al ALDE), domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa (Grup parlamentar al 

PSD) şi domnul deputat  Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD); în ziua de 

18 mai a.c. din numărul total de 15 membri şi-au înregistrat prezenţa un număr de 10 

deputaţi, absenţi fiind: domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al ALDE), 

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

– Bacalbaşa (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat  Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(Grup parlamentar al PSD) şi domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar (Grup parlamentar 

al PSD).  

În data de 16 mai 2017 Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu 

membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Lucrările 

Comisiilor reunite au fost conduse de  domnul  deputat  Gigel – Sorinel Ştirbu, preşedinte al 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

Membrii celor două Comisii au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine 

de zi: 

1. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie „Ziua Ziaristului Român” 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun suplimentar, împreună cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului (Pl x 97/2016). 
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 Întrucât dezbaterile generale asupra iniţiativei legislative au avut loc în şedinţa 

comună din data de 2 mai, fiind exprimate puncte de vedere divergente, membrii celor două 

comisii au decis să supună la vot respingerea propunerii legislative. Astfel, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi – 27 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 

două abţineri, să propună plenului un raport comun suplimentar de respingere a Propunerii 

legislative privind declararea zilei de 28 iunie „Ziua Ziaristului Român”. 

2. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 iulie – Ziua Banatului (PL-x 232/2016). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun, împreună cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

La propunerea domnului deputat Cristian Buican, preşedintele Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei 

legislative pentru două săptămâni, în vederea studierii amendamentelor care au fost depuse 

la Comisii. 

Comisia şi-a continuat lucrările în data de 16 mai  a.c. în cadrul şedinţei săptămânale 

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

Membrii Comisiei au adoptat următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.91/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei (Pl-x 

140/2017).  Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Pugna, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Domnia sa a  

prezentat  punctul de vedere al ministerului, potrivit căruia nu se susţin modificările aduse 

Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia prin intermediul Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului  nr.91/2016. Domnia sa a precizat şi faptul că respingerea acestei 

ordonanţe poate fi o soluţie, întrucât aceasta nu a produs efecte juridice. Parlamentarii au 

analizat documentele transmise la Comisie de organizaţii ale profesioniştilor din domeniu, 

prin care se solicitau, pe de o parte  respingerea ordonanţei în cauză, precum şi câteva 
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observaţii cu propuneri de amendare a textului. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-

Sorinel Ştirbu, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Gheorghe–Dinu Socotar şi 

domnul deputat Emil-Marius Paşcan. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport de 

respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei. 

În zilele de 17 şi 18 mai a.c. membrii Comisei au avut în program studiu individual 

asupra Propunerii legislative privind instituirea titlurilor naţionale (PL-x 409/2014),  

precum şi a Proiectului de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru 

cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (Pl-x 617/2015).  

  

 

 

 

    PREŞEDINTE,  

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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