
Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă

S I N T E Z A

lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 martie 2020

În ședința din data de 3 martie a.c.,lucrările Comisiei au fost 

conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu. Membrii 

Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției 

Române din Decembrie 1989 (PL x 15/2020). Prima Cameră 

sesizată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut 

în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 

Legislativ transmis cu nr. 1057 din 31 decembrie 2019.
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La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, 

domnul Liviu Brătescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii.

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi 

documentele însoţitoare.

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui 

raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2019 privind 

desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, in 

forma prezentata.

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu – Pregătirea Conferinței privind viitorul Europei – COM  

(2020) 27.

Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei Europene la 

discuțiile purtate cu Parlamentul European și Consiliul, în vederea 

stabilirii sferei de acțiune, a structurii și a obiectivelor Conferinței 

privind viitorul Europei, în cadrul unei declarații comune. 

Conform Comisiei, obiectivul general al conferinței îl reprezintă 

încurajarea și facilitarea implicării cetățenilor europeni în viața 

democratică și în alt mod decât participarea la alegerile europene, 
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propunând chiar un rol mai activ în procesul de elaborare a 

politicilor UE.

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, 

în calitate de invitat, doamna Dorina Amelia Turturean, consilier în 

cadrul Ministerului Mediului. 

    La finalizarea dezbaterilor, luând act de faptul că documentul 

analizat este un document cu caracter nelegislativ, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 

prezenți, adoptarea, cu observații, a acestui document, care va fi 

transmis Comisiei pentru afaceri europene, conform normelor în 

vigoare, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

      3.  Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc 

(PL x 68/2020). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut 

în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 

Legislativ transmis cu nr. 964 din 22 noiembrie 2019.

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, 

domnul Liviu Brătescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii.

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi 
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documentele însoţitoare.

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc.

În data de 4 martie a.c., membrii Comisiei şi-au desfăşurat 

lucrările în şedinţă comună cu membri Comisiei pentru cultură şi 

media a Senatului. 

Lucrările Comisiilor au fost conduse de domnul deputat 

Gigel - Sorinel Ştirbu, preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor.

Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, 

următoarea ordine de zi:

     1. Audierea domnului Bogdan Gheorghiu – candidat pentru 

funcţia de ministru al Culturii în Guvernul Vasile – Florin CÎȚU. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun consultativ. 

Domnul Bogdan Gheorghiu, candidatul propus pentru funcţia 

de ministru al Culturii şi-a prezentat, pe scurt, activitatea, precum 

şi principalele obiective în viitoarea sa calitate,  şi a răspuns 

întrebărilor formulate de senatorii şi deputaţii membri ai celor două 

Comisii. 

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au 
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procedat la vot. 

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat 

negativ candidatura domnului Bogdan Gheorghiu pentru funcţia de 

ministru al Culturii, cu 10 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă ” şi  

5 abţineri.

În ziua de 5 martie a.c. membrii Comisiei au avut program de 

studiu individual.

În ziua de 3 martie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (Grup parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte 

Diana – Adriana Tuşa (grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup 

parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Márton 

Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna deputat 
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Ana – Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PRO 

Europa), absent fiind domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(grupul parlamentar al PSD) iar următorii parlamentari au fost 

înlocuiţi după cum urmează: domnul deputat Bogdan Gheorghiu 

(grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 

Gabriel Andronache (grupul parlamentar al PNL) si domnul 

deputat Ionuţ – Marian Stroe (grupul parlamentar al PNL) a fost 

înlocuit de domnul deputat Gabriel Andronache (grupul 

parlamentar al PNL).

În ziua de 4 martie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 16 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup 

parlamentar al PNL), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar 

Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian 

Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna 

deputat Ana – Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), 
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domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al 

PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar 

al PRO Europa), următorii parlamentari fiind înlocuiţi după cum 

urmează: domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup 

parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Lupascu 

Costel (grupul parlamentar al PSD), doamna deputat Diana 

Adriana Tusa (grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuita de 

doamna deputat Alina Teis (grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat   Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL) a fost 

înlocuit de domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe (grupul 

parlamentar al PNL), domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (grupul 

parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Glad Aurel 

Varga (grupul parlamentar al PNL) si domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Plesoianu (grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de 

doamna deputat Natalia Intotero (grupul parlamentar al PSD).

    În ziua de 5 martie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (Grup parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte 

Diana – Adriana Tuşa (grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al 
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Minorităţilor Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup 

parlamentar al PSD),  domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Márton 

Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna deputat 

Ana – Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PRO 

Europa), absenti fiind: domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul 

parlamentar al PNL), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Plesoianu 

(grupul parlamentar al PSD) si domnul deputat Ionuţ – Marian 

Stroe (grupul parlamentar al PNL).

    PREŞEDINTE,                              

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU
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