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PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 30 şi 31 octombrie, respectiv 1 noiembrie 2018 
 
 
 

În ziua de 30 octombrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind domnul preşedinte Gigel – 

Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL) şi domnul secretar Nicolae – Miroslav Petreţchi 

(Grupul parlamentar al Minorităţilor).  

În ziua de 31 octombrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absenţii fiind: domnul preşedinte Gigel – 

Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul secretar Nicolae – Miroslav Petreţchi 

(Grupul parlamentar al Minorităţilor) şi domnul deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar al 

USR). 

În ziua de 1 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţii fiind domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor) şi domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  
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1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor 

financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând 

patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural 

naţional mobil (PL x 132/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, avizul cu observaţii şi 

propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi Raportul preliminar de adoptare a proiectului 

de lege, în forma adoptată de Senat, transmis de către Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, 

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

Gheorghiu, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Gheorghe – 

Dinu Socotar şi domnul deputat Marius – Emil Paşcan. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea 

măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării 

donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural 

naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, în forma 

adoptată de Senat. 

2. Proiect 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 (PL x 

266/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru politică 

externă. 

Proiectul de lege a fost retrimis Comisiilor sesizate în fond, în şedinţa din ziua de 

luni, 17 septembrie 2018, în vederea examinării şi depunerii unui raport comun suplimentar. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, transmis de Consiliul Legislativ. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna secretar Beatrice Tudor, domnul 

deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Emil-

Marius Paşcan, domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar, domnul deputat Ionuţ – Marian 

Stroe şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a Proiectului 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, cu amendamente. 

3. Proiect de lege pentru instituirea Anului Cărţii în România (PL x 523/2018). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport.  

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, avizul favorabil, cu observaţii 

şi propuneri, al Consiliului Legislativ, Punctul de vedere favorabil adoptării iniţiativei 

legislative transmis de Guvern şi Raportul preliminar de adoptare, cu amendamente, 

transmis de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:  domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat 

Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă.  

După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de lege 

pentru instituirea Anului Cărţii în România, cu amendamente. 

4. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a 

constructorului (PL x 538/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul Proiectului de lege, avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului potrivit 

căruia Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării iniţiativei legislative.  

La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, doamna deputat Roxana Mînzatu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:  doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, 

domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan, 
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domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Kelemen Hunor şi doamna deputat 

Oana – Silvia Vlăducă.  

După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind instituirea zilei 

de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului. 

În zilele de 31 octombrie  şi 1 noiembrie a.c. membrii Comisiei au avut în program 

studiul individual asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

                 

 

                   PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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