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PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 martie 2018 
 
 

În data de 13 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 Kelemen Hunor 

(Grupul parlamentar al UDMR), următorii deputaţi au fost înlocuiţi după cum urmează: 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de 

domnul deputat Răzvan – Ilie Rotaru (Grupul parlamentar al PSD) iar domnul deputat 

Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat 

Răzvan – Ilie Rotaru (Grupul parlamentar al PSD).  

În zilele de 14 și 15 martie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenți fiind: domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grupul parlamentar al UDMR), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

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

parlamentar al PSD. 

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

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Audierea domnului George Vladimir IVAŞCU, ministrul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, în legătură cu manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a 

Centenarului României şi a Primului Război Mondial, promovate şi desfăşurate de 

către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Domnul Gheorghe Popa, secretar de 
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stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a adus la cunoştinţa 

membrilor Comisiei faptul că domnul ministru Vladimir Ivaşcu nu a putut participa 

la lucrări, domnia sa fiind preocupat de organizarea Târgului internaţional de carte de 

la Leipzig, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa, 

România având la ediţia din acest an, statutul de ţară invitată de onoare. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002 (Plx 465/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră 

sesizată. Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, avizul favorabil cu 

observaţii şi propuneri transmis de Consiliul Legislativ precum şi punctul de vedere 

al Consiliului Naţional al Audiovizualului, care nu susţine modificările propuse prin 

intermediul iniţiativei legislative. În calitate de invitat, a participat la dezbateri 

domnul Gheorghe Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii 

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

Știrbu, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat 

Nicolae – Dobrovici Bacalbaşa, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat 

Emil – Marius Paşcan și domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar.  La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi, întocmirea unui raport de adoptare a Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu amendamente. 

3. Reexaminare, la cererea Preşedintelui  României, a Legii privind Centenarul 

Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. (PL x 466/2016/2017). Parlamentarii au analizat textul 

iniţiativei legislative, conţinutul Cererii de reexaminare transmisă de Preşedintele 

României precum şi raportul preliminar transmis de Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel – Sorinel Știrbu, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat 

Iulian Bulai, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Emil – Marius 

Paşcan și domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar. La încheierea dezbaterilor 
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membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

reluarea discuțiilor asupra inițiativei legislative la o ședință viitoare. 

 

          În zilele de 14 și 15 martie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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