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În data de 5 decembrie, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2018 privind 

asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 266/2018) 

în vederea întocmirii raportului suplimentar.  

Cu acest proiect de Lege Comisia pentru politică externă a fost sesizată 

pentru dezbatere pe fond, împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă. 

În data de 22 noiembrie Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă a transmis Raportul preliminar de adoptare, cu amendamente admise. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale susţine adoptarea proiectului de Lege, în forma 

adoptată de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

Referitor la Festivalul Europalia, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe 

a susţinut că Ministerul a plătit prima tranşă, în valoare de 100.000 euro, restul 

fiind în sarcina Institutului Cultural Român şi a Ministerului Culturii, iar în ceea ce 

priveşte Sezonul Franţa-România s-a exprimat că acesta a debutat la 30 noiembrie 

cu un concert simfonic, cu participarea dlui Radu Lupu, considerat ca fiind primul 

pianist al lumii. 

A participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, domnul Ion-Ardeal 

Ieremia, Secretar de Stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi domnul 

Pietro Pavoni, Ministru consilier în Ministerul Afacerilor Externe. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru politică 

externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege, cu 

amendamente. 
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În zilele de 4 şi 6 decembrie a.c. membrii Comisiei au avut studiu individual 

asupra iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea dezbaterii 

ulterioare.  

La şedinţele Comisiei din data de 4, 5 şi 6 decembrie şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-

Oni (PNL), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase 

Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), 

Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 

Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), 

Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR), Culeafă 

Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (Neafiliat), 

Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-

Elena (PSD) şi Tomac Eugen (PMP). 

 
 

    Preşedinte,       Secretar, 

 

              Biró Rozália-Ibolya                         Mirela Furtună 

 

 

 

 
 
 
 


