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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 20, 21 şi 22 martie 2018 
 
 

În data de 20 martie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi.  

În zilele de 21 şi 22 martie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absent fiind domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR). 

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

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul  Marii 

Uniri. Reexaminare la cererea Preşedintelui României. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului.  

În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, în data de 24 

octombrie 2017, Preşedintele României a formulat o Cerere de reexaminare a actului 

normativ transmis la promulgare. Membrii Comisiei au analizat conţinutul Cererii de 

reexaminare, observaţiile formulate de către Preşedinte, textul adoptat de Senat precum şi  

modificările aduse textului iniţial. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian 

Bulai, domnul deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbaşa şi domnul deputat Gheorghe – Dinu 

Socotar. După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
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admiterea cererii de reexaminare transmisă de Preşedintele României şi, în consecinţă, 

întocmirea unui raport de adoptare a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea 

Neamului (1916 – 1918) şi Centenarul Marii Uniri, cu un amendament admis. 

2. Propunerea legislativă ”Legea Arhivelor”. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar.  

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Ioan Drăgan, 

director al Arhivelor Naţionale ale României şi domnul Cristian Aniţa, şef serviciu în cadrul 

aceleiaşi instituţii. Parlamentarii au analizat textul iniţiativei legislative şi al documentelor 

însoţitoare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel 

Ştirbu, domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Kelemen Hunor. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi, reluarea discuţiilor asupra tuturor iniţiativelor legislative cu care Comisia este 

sesizată şi care au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea legislaţiei din 

domeniul arhivelor, la o şedinţă viitoare, după introducerea în procedura parlamentară, la 

iniţiativa Guvernului, a unui proiect de lege de modificare şi completare a actualei Legi a 

Arhivelor. 

3. Proiectul Legii muntelui. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Lazăr Latu, director al 

Agenţiei Zonei Montane. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – 

Sorinel Știrbu, domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Kelemen Hunor. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

          În zilele de 21 şi 22 martie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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