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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 octombrie 2017 
 
 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului 

Locomotivelor din Dej (PL-x 85/2017). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun cu Comisia pentru transporturi și 

infrastructură. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, reluarea 

discuțiilor asupra inițiativei legislative la o ședință viitoare, la care 

să participe și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor.  

        2.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art.4 alin. (1) lit. c) și 

d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții (PL-x 340/2017). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

         3.   Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (4) 

al articolului (1) din Ordonanța de Urgență nr. 2 din 6 ianuarie 2017 
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privind unele măsuri fiscal bugetare (Pl-x 325/2017). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. La încheierea dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi, reluarea discuțiilor asupra inițiativei legislative la o 

ședință viitoare. 

În data de 24 octombrie 2017, din numărul total de 15 

deputaţi, la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

14 parlamentari: domnul președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul 

parlamentar al PNL), doamna vicepreședinte Adriana Diana Tuşa 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 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 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), 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) şi doamna 

deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absent a 

fost domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al 

PSD).  

În data de 25 octombrie 2017 din numărul total de 15 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 
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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), 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 Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), 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) şi 

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

absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar al 

USR) şi domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar 

al PSD). 

În data de 26 octombrie 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), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 
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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), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) şi 

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

absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar al 

USR) şi domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar 

al PSD). 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU  
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