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S I N T E Z A 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 13 şi 14 septembrie 2017 

 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului conacului 

Brătianu – Florica (“Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, 

judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii (PL-x 77/2017). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului suplimentar. În şedinţa din 6 iunie 

2017, la solicitarea domnului deputat Alfred - Robert Simonis, plenul 

Camerei Deputaţilor a aprobat retrimiterea iniţiativei legislative la 

Comisie, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. Parlamentarii 

au reluat dezbaterea asupra iniţiativei legislative în prezenţa domnului 

Gheorghe Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale. Domnia sa a adresat membrilor Comisiei 

rugămintea de a amâna cu două săptămâni dezbaterea iniţiativei 

legislative întrucât, în prezent, negocierile pentru achiziţionarea 

acestui imobil se află într-un stadiu foarte avansat. În urma 

dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să continue dezbaterea asupra iniţiativei 

legislative în cadrul unei şedinţe viitoare. 
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2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în 

străinătate (PL-x 264/2017). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, precum şi, 

documentele însoţitoare. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a iniţiativei legislative. 

În data de 14 septembrie a.c., membrii Comisei au avut în program 

studiu individual asupra Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 

aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 534 din 12 iulie 2017 (Pl - x 38/2016/2017).   

  

În data de 13 septembrie 2017, din numărul total de 15 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa 

(Grup parlamentar al PSD), 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 
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parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar 

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

(Grup parlamentar al PSD); absenţi au fost: domnul secretar Nicolae 

Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale) şi 

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

domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR) a fost înlocuit 

de domnul deputat Sergiu Cosmin Vlad (Grup parlamentar al USR). 

În data de 14 septembrie 2017, din numărul total de 15 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa 

(Grup parlamentar al PSD), 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 Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar 

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

(Grup parlamentar al PSD); absenţi au fost: domnul secretar Nicolae 

Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 
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domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR) şi domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR). 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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