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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 19 februarie 2015 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a 

Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi 

pentru modificarea unor acte normative (P. l. - x 15/09.02.2015). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în Ministerul Culturii. Membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

2. Propunere legislativă privind declararea zilei de 27 martie 

Ziua Reunirii (P. l. - x 603/22.12.2014). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de 

invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 

Culturii. Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

precum şi de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Obiectul 
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reglementării îl constituie declararea zilei de 27 martie, Ziua 

Reunirii şi propune ca această zi să fie sărbătorită  printr-o şedinţă 

festivă în plenul Parlamentului. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului un 

raport de respingere. 

3. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a 

Portului Tradiţional.   (PL-x 599/22.12.2014). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de 

invitat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 

Culturii. Guvernul României nu a transmis un punct de vedere 

asupra acestei propuneri legislative. Din partea Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi a Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării a primit avize favorabile. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Naţionale a 

Portului Tradiţional în ziua sărbătorii de Rusalii. Parlamentarii au 

analizat conţinutul propunerii legislative. În urma dezbaterii, 

membrii Comisiei au hotărât să amâne luarea unei decizii, şi să 

continue dezbaterile la o şedinţă viitoare. 

În data de 17 februarie 2015, din numărul total de 23 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 18 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin - Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al 
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PNL), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea (G.P. 

al PC-PLR), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) d-na 

deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat 

Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. 

al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat 

Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana Tuşa 

(G.P. al PNL), iar următorii deputaţi au fost absenţi: domnul deputat 

Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), dl. deputat 

Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR ) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD). 

În data de 19 februarie 2015 din numărul total de 23 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin - Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al 

PNL), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea (G.P. 

al PC-PLR), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) d-na 

deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat 
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Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. 

al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat 

Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi d-na deputat Adriana Diana Tuşa 

(G.P. al PNL), iar următorii deputaţi au fost absenţi: domnul deputat 

Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), dl. deputat 

Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR ) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD). 

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
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