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S I N T E Z A 
  

                lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 mai 2017 

 

În data de 2 mai 2017 Comisia şi-a desfăşurat lucrările în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. 

Membrii Comisiilor au adoptat cu unanimitate de voturi 

următoarea ordine de zi:  

1. Propunere  legislativă privind Legea Centenarului Marii Uniri de 

la 1 Decembrie 1918 (Pl-x 466-2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun suplimentar împreună cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La lucrările 

Comisiilor reunite au participat în calitate de invitaţi domnul 

Cristian Videscu, secretar de stat la Departamentul Centenar din 

cadrul Guvernului şi domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. În cadrul dezbaterilor 

generale parlamentarii au subliniat importanţa marcării acestui 
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eveniment istoric cu o largă participare din partea autorităţilor 

publice centrale şi locale. Amendamentele depuse la Comisii au fost 

dezbătute şi votate fiecare în parte. La finalizarea dezbaterilor pe 

amendamente, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate 

de voturi – 27 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi patru 

abţineri, să propună plenului un raport comun suplimentar de 

adoptare cu amendamente admise şi respinse. 

2. Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie „Ziua 

Ziaristului Român” (PL-x 97/2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun suplimentar împreună cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. În calitate de invitaţi 

au luat parte la lucrările Comisiilor domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi 

domnul Doru Dinu Glăvan, preşedinte al Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti din România.  Propunerea legislativă a fost retrimisă la 

Comisii în data 21 martie a.c. în vederea întocmirii unui nou raport 

suplimentar. Parlamentarii celor două Comisii au reluat dezbaterea 

asupra conţinutului propunerii legislative, precum şi asupra 

amendamentelor depuse la Comisii. Au fost expuse puncte de 

vedere divergente, atât cu privire la utilitatea adoptării unei astfel de 

reglementări cât şi în ceea ce priveşte amendamentele cu formulări 

diferite. Având în vedere ora de începere a plenului Camerei 

Deputaţilor, la propunerea domnului preşedinte Cristian Buican, 

dezbaterile au fost sistate. Membrii Comisiilor reunite au hotărât să 



 

 

 

3 

reia dezbaterea asupra acestei iniţiative legislative la o viitoare 

şedinţă comună.  

În zilele de 3 şi 4 mai a.c. membrii Comisei au avut în 

program studiu individual asupra Legii 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). Legea a fost retrimisă la Comisie 

de plenul Camerei Deputaţilor în data de 18 aprilie 2017, în vederea 

întocmirii unui nou raport suplimentar; Propunerea legislativă 

privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Electronic al 

Lucrărilor Ştiinţifice (Pl-x 147-2016); Proiectul de Lege privind 

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

În ziua de  2 mai 2017, din numărul total de 15 deputaţi şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 15 parlamentari: domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al 

PSD),  domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

ALDE), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup 

parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae-Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor), doamna secretar Beatrice Tudor 

(Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu 

(Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Emil Marius Paşcan 
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(Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup 

parlamentar al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Mầrton 

Ấrpầd Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul 

deputat Mihăiţă Vîrză (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD) a fost 

înlocuit de doamna deputat Mirela Furtună (Grup parlamentar al 

PSD) şi doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al 

PSD) a fost înlocuită de doamna deputat Natalia Elena Intontero  

(Grup parlamentar al PSD). 

În  zilele de 3 şi 4 mai 2017 din numărul total de 15 deputaţi 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 10 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Florea Damian (Grup parlamentar al 

ALDE), 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 

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 deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), 
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domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), 

domnul deputat Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD) şi 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al 

PSD). 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

  Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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