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S I N T E Z A 
  

lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 mai 2017 

 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi 

următoarea ordine de zi:  

1.  Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 

Cultura şi Civilizaţia Levantului, aflată în procedură de reexaminare 

ca urmare a cererii Preşedintelui României, potrivit art.77 alin.(2) din 

Constituţia României (PL-x 375/2016/2017). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului suplimentar. În data de 18 aprilie 2017 plenul 

Camerei Deputaţilor a retrimis legea la Comisie, pentru întocmirea 

unui nou raport suplimentar. La lucrările Comisiei a participat, în 

calitate de invitat, domnul Alexandru Pugna, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Parlamentarii au reanalizat 

conţinutul legii în forma adoptată de Senat,  precum şi amendamentul 

depus la Comisie de Grupul parlamentar al ALDE. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

admiterea Cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu un 

amendament.   

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului 

Electronic al Lucrărilor Ştiinţifice. (P l-x 147/2016). Dezbateri în 
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vederea întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru 

învăţământ, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat 

domnul Petru Andea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei 

Naţionale. Domnia sa a prezentat membrilor Comisiei punctul de 

vedere al Guvernului, prin care nu se susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea 

unui raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 

3.  Proiect de lege privind declararea zilei de 21 iulie – Ziua Banatului 

(PL-x 232/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege 

precum şi raportul preliminar de respingere, transmis de Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La încheierea 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să 

continue dezbaterile asupra acestui proiectului de lege la o viitoare 

şedinţă comună împreună cu membrii Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului. 

 În zilele de 9 şi 10 mai membrii Comisiei au avut în program de 

studiu individual asupra următoarelor iniţiative legislative: 

Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie „Ziua 

Ziaristului Român” (Pl-x 97/2016); Proiectul de Lege privind 

declararea zilei de 21 iulie – Ziua Banatului (PL-x 232/2016); 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei (Pl-x 140/2017). 

În data de 8 mai 2017, din numărul total de 15 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa 

(Grup parlamentar al PSD), 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 Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

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

Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna deputat 

Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au fost: 

domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar 

al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

ALDE), domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR) şi 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD), iar domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al 

UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Farago Petru (Grupul 

parlamentar al UDMR). 

În data de 9 mai 2017, din numărul total de 15 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 10 
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parlamentari: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa 

(Grup parlamentar al PSD), 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 Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

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

Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna deputat 

Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au fost: 

domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar 

al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

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

domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR) şi 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD). 

În data de 10 mai 2017, din numărul total de 15 deputaţi, la 

lucrările Comisiei, şi-au  înregistrat prezenţa un număr de 11 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa 

(Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

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

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

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil- 

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Gheorghe 

-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana 

Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au fost: domnul 

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

domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al ALDE), 

domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR) şi 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD). 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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