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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi 29 noiembrie 2017 
 
 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi 

următoarea ordine de zi:  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte 

Gigel-Sorinel Știrbu.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din 

Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății 

Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Pl 

x 293/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

În urma discuțiilor și a opiniilor exprimate cu privire la 

oportunitatea modificării art. 19 din  Legea nr.41/1994 privind 

organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și 

Societății Române de Televiziune, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritatea voturilor celor prezenți, să transmită plenului un raport 

de respingere.  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la 
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nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul 

României (PL x 401/2017). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun.  

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

Gheorghe Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității 

Naționale a participat la lucrările Comisiei, care a expus Punctul de 

vedere al Guvernului, acela de susținere a Proiectului de Lege. În 

urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport 

comun de adoptare a inițiativei legislative. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL 

x 466/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

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

Gheorghe Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității 

Naționale, care a expus Punctul de vedere al Guvernului, acela de 

susținere a Proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. În urma 

dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să transmită plenului un raport de adoptare, 

cu amendamente. 

 

În zilele de 28 noiembrie 2017, din numărul total de 14 

deputaţi, la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

9 parlamentari: domnul președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi 
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(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar 

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

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

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

Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Gheorghe-

Dinu Socotar (Grupul parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana 

Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenți au fost: doamna 

vicepreședinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar 

al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (neafiliat), domnul 

deputat Emil-Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP) și domnul 

deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD).  

În data de 29 noiembrie 2017 din numărul total de 14 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 8 

parlamentari: domnul președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar 

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

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

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Gheorghe-Dinu Socotar (Grupul parlamentar al PSD) şi doamna 

deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenți au 

fost: doamna vicepreședinte Adriana Diana Tuşa (Grupul 

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

Damian Florea (neafiliat), domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Emil-Marius Paşcan (Grup 

parlamentar al PMP) și domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(Grup parlamentar al PSD).  

 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU  
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