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S I N T E Z A 

  
         lucrărilor Comisiei din ziua de 14 februarie 2017 
 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în 

vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui 

bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în 

categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 

303/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun  

împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Din partea 

Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la lucrările Comisiei a 

participat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. Domnia sa a 

afirmat că acest proiect de lege nu are susţinerea ministerului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul raportului preliminar al 

Comisiei pentru buget finanţe şi bănci, care este unul de respingere, 

în concordanţă cu punctul de vedere exprimat de reprezentantul 

Guvernului. Având în vedre conţinutul raportului preliminar, 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a propus respingerea 

proiectului de lege. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 
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hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de 

respingere a proiectului de lege. 

2. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului 

Ansamblul conacul Brătianu – Florica („Vila Florica”), situat în 

localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii 

(Pl-x 77/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 

partea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la lucrările 

Comisiei a participat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat.  

Grupul de iniţiatori ai propunerii legislative a fost reprezentat de 

domnul deputat  Nicolae Velcea, care a  făcut o prezentare sintetică 

a proiectului de lege şi, ţinând cont de statutul juridic neclar al 

imobilului în cauză, a propus amânarea dezbaterilor. Membrii 

Comisiei au  purtat discuţii pe baza expunerii de motive şi a 

importanţei păstrării acestui ansamblu istoric şi cultural în 

patrimoniul cultural naţional. În urma votului, Comisia a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

lege, până la primirea unui punct de vedere al Ministerului Culturii 

şi Identităţii Naţionale. 

3.  Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie 

„Ziua Ziaristului Român” (Pl-x 97/2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului suplimentar. Din partea Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale, la lucrările Comisiei a participat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat. În calitate de invitat a luat parte 

la lucrările Comisiei domnul Doru Dinu Glăvan, preşedintele 

Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Au fost dezbătute trei 
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amendamente, unul depus de domnul deputat Mầrton Ấrpầd 

Francisc şi două propuse de domnul deputat Emil Marius Paşcan. În 

urma respingerii amendamentelor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare în 

forma prezentată. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri 

necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziune analogică 

terestră la televiziune digitală terestră şi implementarea  serviciilor 

multimedia la nivel naţional (PL-x 435/2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor. Membrii Comisiei au hotărât să 

amâne dezbaterea proiectului de lege cu o săptămână, pentru ca la 

lucrări să poată fi prezenţi reprezentanţii Societăţii Române de 

Televiziune şi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale. 

În data de 14 februarie 2017, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 14 deputaţi au fost prezenţi 13 parlamentari: 

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

doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

ALDE), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al 

PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Iulian Bulai 
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(Grup parlamentar al USR), domnul deputat  Nicolae Dobrovici -

Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Andrei 

Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil Marius 

Paşcan (Grup parlamentar al PMP), 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); absentă a fost doamna Adriana 

Diana Tuşa (Grup parlamentar al PSD), iar domnul Iulian Bulai 

(Grup parlamentar al USR) a fost înlocuit de domnul deputat  

Cristian Gabriel Seidler (Grupul parlamentar al USR).  

  

 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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