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S I N T E Z A 

  
         lucrărilor Comisiei din zilele de 4 şi 5 ianuarie 2017 
 
         În data  de 4 ianuarie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările  în 

şedinţă comună, împreună cu membrii Comisiei pentru cultură şi 

media a Senatului. 

 Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitate de 

voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Audierea domnului senator Ioan Vulpescu –  candidat pentru 

funcţia de ministru al Culturii şi Identităţii Naţionale, în Guvernul 

Grindeanu. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun 

consultativ. La începutul lucrărilor, domnul senator Ioan Vulpescu a 

făcut o scurtă prezentare a cv-ului său, consemnând realizările pe 

care le-a avut în timpul scurtului său mandat de ministru al Culturii, 

de asemenea punctând şi pe cele din activitatea sa de deputat, 

membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă, în mandatul 2012-2016. Parlamentarii au formulat întrebări 

cu privire la priorităţile pe care le va avea în activitatea sa viitoare, 

cu privire la rezolvarea unor probleme mai vechi din domeniu dar şi 

cu privire la continuarea unor politici şi proiecte aflate în curs de 

desfăşurare. Domnul senator Ioan Vulpescu, a răspuns întrebărilor, 

insistând asupra faptului că domnia sa se bazează pe susţinerea 
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Ministerului de Finanţe pentru majorarea bugetului ministerului său, 

fapt ce va aduce, pentru prima oară creşteri salariale şi în domeniul 

artistic; în ceea ce priveşte identitatea naţională, domnia sa a 

subliniat faptul că această sintagmă reprezintă marcajul 

Centenarului – 1918 aniversarea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii 

Uniri; în acest sens se va  urmări restaurarea, cu prioritate, a caselor 

memoriale ce au aparţinut personalităţilor care au înfăptuit Marea 

Unire. De asemenea, domnia sa a subliniat importanţa pe care o va 

acorda finanţării revistelor culturale şi festivalurilor internaţionale: 

anul 2017 este aşteptat cu mare interes Festivalul Internaţional 

George Enescu, urmând pregătirea pentru anul 2019, când România 

este invitat de onoare la Festivalul Europalia, iar anul 2021 va fi 

marcat de evenimentul Timişoara Capitală Culturală Europeană. La 

finalul dezbaterilor s-a supus la vot avizarea favorabilă a 

candidaturii domnului senator Ioan Vulpescu. În urma votului, 

membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu 17 voturi pentru, 5 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri, avizarea favorabilă a candidaturii domnului 

Ioan Vulpescu pentru funcţia de ministru al Culturii şi Identităţii 

Naţionale în Guvernul Grindeanu. 

În data de 5 ianuarie a.c. Comisia  a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Dezbateri cu privire la probleme organizatorice ale 

Comisiei. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a făcut o 

prezentare a agendei Comisiei, subliniind faptul că, la începutul 

mandatului este o cutumă efectuarea unor vizite la instituţiile aflate 
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sub controlul parlamentar al Comisiilor pentru cultură ale 

Parlamentului. Domnia sa a comunicat de asemenea,  membrilor 

Comisiei, faptul că Muzeul Naţional de Istorie a României a lansat 

deja o invitaţie pentru membrii Comisiei în vederea vizitării acestei 

instituţii. În acest sens, domnia sa a propus programarea unor vizite 

în primele săptămâni ale lunii februarie, atât la această instituţie 

publică de cultură, cât şi la cele două servicii publice de radio şi de 

televiziune. Parlamentarii au fost de acord cu programarea vizitelor 

şi au salutat propunerea de a se vizita şi tezaurul Muzeului Naţional 

de Istorie a României. 

În data de 4 ianuarie 2017, la lucrările Comisiei, din numărul 

total de 15 deputaţi au fost prezenţi 14 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup parlamentar al PSD), 

domnul vicepreşedinte Gabriel - Horia Nasra (Grup parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

ALDE), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al 

PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Nicolae 

Bacalbaşa Dobrovici (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil 

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat 

Gheorghe Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 
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Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD) şi doamna 

deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absent a 

fost  domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR). 

În data de 5 ianuarie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul 

total de 15 deputaţi au fost prezenţi 13 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup parlamentar al PSD), 

domnul vicepreşedinte Gabriel - Horia Nasra (Grup parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

ALDE), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al 

PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Andrei 

Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil Marius 

Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Gheorghe Dinu 

Socotar (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD) şi doamna deputat 

Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au fost 

domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR) şi domnul 

deputat Nicolae Bacalbaşa Dobrovici (Grup parlamentar al PSD). 

 
         PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

Gigel Sorinel ŞTIRBU                Nicolae Miroslav Petreţchi 
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