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SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din ziua de 21 iunie 2012  
 
 

 
 

      
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 iunie 2012, având pe ordinea de zi 

dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a  Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele 

măsuri în domeniul cultural. 

 

La lucrări au participat: 

 

William Gabriel BRÎNZĂ-preşedinte(PDL), Octavian Marius POPA- 

vicepreşedinte,  Iosif KOTO - secretar (UDMR), Mircea LUBANOVICI (PDL)–

secretar, Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD), Alina GORGHIU  (PNL), 

Luminiţa IORDACHE (Progresist), Petru MOVILĂ (PDL), Varujan 

PAMBUCCIAN (Minorităţi Naţionale),  Csilla-Maria Peto (UDMR), Cristian 



RIZEA (PSD), Dorin Horea UIOREANU (PNL) şi  Dan-Radu ZĂTREANU 

(PDL).  

 

Au absentat :  
 
Tudor PANŢÂRU-vicepreşedinte (PSD) şi Oana Tohme Ştefănescu Mizil 

NICULESCU  (Fără apartenentă la un grup parlamentar).  

 

Şedinţa a fost condusă de deputatul William Gabriel Brînză, preşedintele 

Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte William Gabriel Brînză, a 

prezentat proiectul de lege, precizând că acesta a fost trimis comisiei pentru 

dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, comisia de fond fiind Comisia de 

cultura, arte, mijloace de informare în masă. Proiectul de Lege are ca obiect de 

reglementare unele măsuri în domeniul cultural. 

          Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 

de motive şi avizul favorabil cu obseravaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ trimis cu adresa nr. 463/13.06.2012. 

Preşedintele Comisiei a supus la vot Proiectul de lege privind pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele 

măsuri în domeniul cultural, consemnându-se 6 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă şi trei abţineri din totalul de 13 membrii prezenţi din 15 ce 

alcătuiesc Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
William Gabriel BRÎNZĂ 
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