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PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 noiembrie 2018 
 
 
 

În ziua de 20 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absent fiind domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor).  

În zilele de 21 şi 22 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţii fiind domnul secretar 

Nicolae – Miroslav Petreţchi (Grupul parlamentar al Minorităţilor) şi domnul deputat Iulian 

Bulai (Grupul parlamentar al USR). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor 

nr.334/2002 (PL x 522/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege, avizul cu observaţii şi 

propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi avizele favorabile ale Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, respectiv Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale.  
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, 

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Gheorghe – 

Dinu Socotar şi domnul deputat Marius – Emil Paşcan. 

La propunerea doamnei deputat Oana – Silvia Vlăduca membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor pentru o perioadă 

de două săptămâni şi solicitarea unui punct de vedere de la Guvern cu privire la acest 

proiect de lege. 

2. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.250/2015 

privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei (Pl x 602/2018). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, transmis de Consiliul Legislativ precum şi punctul de vedere al 

Guvernului potrivit căruia Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării 

iniţiativei legislative. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae 

Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan, domnul deputat Gheorghe – 

Dinu Socotar şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Propunerii 

legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 

28 noiembrie Ziua Bucovinei. 

3. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (PL x 

392/2018).  Dezbateri în vederea întocmirii avizului.  

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege precum şi avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ.  
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:  domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa şi doamna 

deputat Oana – Silvia Vlăducă.  

La propunerea domnului deputat Emil – Marius Paşcan membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor pentru o 

săptămână şi solicitarea unui punct de vedere din partea Academiei Române referitor la 

această iniţiativă legislativă. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 

la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei 

nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL x 

646/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul Proiectului de lege, expunerea de motive precum 

şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Dumitrescu Issabela, consilier 

juridic în cadrul Arhivelor Naţionale ale României. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:  domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

domnul vicepreşedinte Damian Florea, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, 

domnul deputat Emil-Marius Paşcan, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat 

Kelemen Hunor şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă.  

După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, 

precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl x 606/2018). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. 
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Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, transmis de Consiliul Legislativ precum şi punctul de vedere 

negativ al Guvernului.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, 

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae 

Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan, domnul deputat Gheorghe – 

Dinu Socotar, domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu şi doamna deputat Oana – Silvia 

Vlăducă. 

După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi (o abţinere), avizarea negativă a Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

În zilele de 21 şi 22 noiembrie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

                 

 

 

                   PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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