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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 16 iunie 2016 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 21 iulie – 

Ziua Banatului" (Pl-x 232/2016) Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate 

de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 

Culturii. După o scurtă prezentare a iniţiativei legislative facută de 

domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, unul dintre 

iniţiatorii propunerii legislative, au avut loc dezbateri.  La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

să transmită Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului un raport preliminar de adoptare.  

2. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe în 

România (Plx 161/13.04.2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale. La lucrările Comisiei a 
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participat, în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în Ministerul Culturii. Domnul vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici a făcut o scurtă prezentare a obiectului de 

reglementare al iniţiativei legislative, în calitate de iniţiator. 

Parlamentarii au analizat proiectul de lege.  La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să transmită plenului un raport comun de adoptare în forma  

adoptată de Senat.  

3. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 

iunie „Ziua Ziaristului  Român" (Pl-x 97/2016). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La lucrările 

Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Doru Dinu 

Glăvan, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti. Domnul 

preşedinte Doru Dinu Glăvan a subliniat importanţa acestei 

iniţiative legislative pentru toţi jurnaliştii din România. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să transmită Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului un raport preliminar de adoptare a propunerii 

legislative.  

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea, precum şi a 

Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (Pl-x 178/2016). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată.  Parlamentarii 

au analizat conţinutul iniţiativei legislative precum şi punctul de 
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vedere transmis de Consiliul Naţional al Audiovizualului care nu 

susţine adoptarea iniţiativei. La finalizarea dezbaterilor  membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului 

un raport de adoptare.  

5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii 

publice aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL- x 373/2013). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului 

Culturii, la lucrările Comisiei au participat: domnul secretar de stat 

Alexandru Oprean, domnul Ştefan Bălici, director al Institutului 

Naţional al Patrimoniului, domnul Alex Trăilă, consilier al 

ministrului pe probleme de cinematografie şi domnul Florin Adrian 

Bălteanu, consilier al ministrului pe probleme de patrimoniu. 

Parlamentarii au analizat amendamentele propuse de Ministerul 

Culturii. La încheierea discuţiilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să continue dezbaterea la viitoarea şedinţă.  

6. Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului 

comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (Pl-x 

617/2015). Retrimitere la Comisii. Dezbateri în vederea întocmirii 

unui raport comun suplimentar cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. La lucrările Comisiei au participat, din partea 

Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului: domnul prof. 

dr. Radu Ciuceanu, preşedinte, domnul conf. univ. dr. Corneliu 

Beldiman, domnul conf. univ. dr. Octavian Roske, domnul  conf. 

univ. dr. Constantin Buchet; iar din partea Institutului pentru 
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Studierea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 

domnul Radu Preda, preşedinte şi domnul Cătălin Constantinescu, 

consilier juridic. Iniţiatorul propunerii legislative, domnul senator 

Sorin Ilieşiu, a susţinut necesitatea reanalizării conţinutului şi 

importanţa adoptării acestei iniţiative cu amendamente. La 

finalizarea discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să continue dezbaterile la o şedinţă viitoare.  

În zilele de 14 şi 16 iunie 2016 din numărul total de 28 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi: 

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

domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup Parlamentar 

al Minorităţilor Naţionale), domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc (Grup Parlamentar al UDMR), domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al PSD), domnul secretar 

Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

secretar Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Ionel Dragoş Gunia (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Călin Vasile Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD),  

doamna deputat Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna 

deputat Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), doamna 

deputat Gabriela Maria Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), 

domnul deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat Dan 
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Cristian Popescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Iacob Puşcaş (Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat Răzvan 

Mihai Sturzu (neafiliat), domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş 

(Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian (Grup 

Parlamentar al PNL) şi doamna deputat Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL); următorii deputaţi au fost absenţi: domnul 

deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul deputat Florea Damian (Grup Parlamentar al ALDE), 

domnul deputat Mihai Sorin Grindeanu (Grup Parlamentar al PSD) 

domnul deputat Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat  Eugen Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat 

Ioan Vulpescu (Grup Parlamentar al PSD). 

 

 

       PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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