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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 10, 11, 12 şi 13 februarie 2020 
 
 

     

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

de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia (PL x 595/2019). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere 

avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 663 din 1 august 2019  precum și  avizul negativ al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu 

Brătescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, care a menționat faptul 

că ministerul susține adoptarea inițiativei legislative. Din partea Centrului 

Național al Cinematografiei au participat la lucrările Comisiei: doamna Anca 

Mitran, director general și doamna Carmen Stejeroiu, șef serviciu. 
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Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele 

însoţitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport de adoptare a 

Proiectului de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia, cu amendamente. 

 

2. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de 

sărbătoare națională (Pl x 650/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La examinarea propunerii legislative, membrii Comisiei au avut în vedere 

avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 895 din 24 octombrie 2019, precum și  avizele favorabile transmise de 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

respectiv, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu 

Brătescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, care a menționat faptul 

că ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative şi documentele 

însoţitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport de adoptare a 

Propunerii legislative pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare 

națională, cu amendamente. 

 

3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind 
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înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului (PL x 473/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere 

avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 

nr. 807 din 12 septembrie 2019, precum și avizele favorabile transmise de 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție 

socială, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitați: domnul Prof. Dr. Emil 

Constantinescu, Președintele României în perioada 1996 - 2000, Președinte al 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, doamna 

director general Luiza Niță și domnul director științific Dan Grigorescu. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au participat 

la dezbateri, în calitate de invitați, domnul Liviu Brătescu, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi domnul Mihai Firică, consilier. 

Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative şi documentele 

însoţitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport de adoptare a 

Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind 

înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, în forma adoptată de Senat. 
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În ziua de 10 februarie 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 (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grupul parlamentar al PNL), doamna 

vicepreşedinte Adriana - Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grupul parlamentar al PSD),    

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

domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grupul 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 (Grupul parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul 

deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleșoianu (Grupul parlamentar al PSD) și domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe 

(Grupul parlamentar al PNL). 

În ziua de 11 februarie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi: domnul preşedinte 

Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte 

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grupul parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (Grupul parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana - 

Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar 

Beatrice Tudor (Grupul parlamentar al PSD),  domnul deputat Iulian Bulai 
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(Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grupul 

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 (Grupul 

parlamentar al PRO Europa), absent fiind domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleșoianu (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 Dumitru Mihălescul 

(Grupul parlamentar al PNL) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul 

parlamentar al PNL) a fost înlocuit de doamna deputat Mara Calista (Grupul 

parlamentar al PNL). 

În ziua de 12 februarie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi: domnul preşedinte 

Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte 

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grupul parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (Grupul parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana - 

Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar 

Beatrice Tudor (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grupul 

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 
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parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grupul 

parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul deputat Bogdan Gheorghiu 

(Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu 

(Grupul parlamentar al PSD) și domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul 

parlamentar al PNL).  

În ziua de 13 februarie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi: domnul preşedinte 

Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte 

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grupul parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (Grupul parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana - 

Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar 

Beatrice Tudor (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Nicolae 

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

Árpád Francisc (Grupul 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 (Grupul 

parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul deputat Iulian Bulai (Grupul 

parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar 

al PNL), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (Grupul parlamentar al 

PSD) și domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul parlamentar al PNL). 

  

    PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU   

  

 


