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S I N T E Z A 
  

                lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9  martie  2017 
 
 

 În deschiderea şedinţei din data de 7 martie a.c. domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu i-a informat pe membrii Comisiei în 

legătură cu adresa transmisă de Grupul parlamentar al PSD, prin 

care domnul deputat Dragoş Petruţ Bârlâdeanu a fost nominalizat 

pentru funcţia de vicepreşedinte în biroul Comisiei, în locul 

domnului deputat Gabriel Horia Nasra (Grup parlamentar al PSD), 

care nu mai este membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a 

supus la vot propunerea înaintată de Grupul parlamentar PSD. 

Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi, ca domnul 

deputat Dragoş Petruţ Bârlâdeanu să ocupe funcţia de 

vicepreşedinte al Comisiei. În urma votului exprimat, noua 

componenţă a biroului Comisiei este: 

Preşedinte – domnul deputat Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar 

al PNL); 

Vicepreşedinte - domnul deputat Dragoş Petruţ Bârlădeanu (Grup 

parlamentar al PSD); 
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Vicepreşedinte – domnul deputat Damian Florea (Grup parlamentar 

al ALDE); 

Vicepreşedinte – doamna deputat Adriana Diana Tuşa (Grup 

parlamentar al PSD); 

Secretar – doamna deputat Beatrice Tudor (Grup parlamentar al 

PSD); 

Secretar – domnul deputat Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup 

parlamentar Minorităţi). 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de lege pentru înfiinţarea Festivalului 

Internaţional „Bucureşti–Pasărea Măiastră” (PL-x 97/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La 

lucrările Comisiei a participat domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Parlamentarii 

au analizat conţinutul proiectului de lege şi documentele însoţitoare. 

În urma votului, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, să amâne cu trei săptămâni dezbaterea proiectului de lege. 

2. Proiectul de lege privind declararea zilei de 21 iulie – Ziua 

Banatului (PL-x 232/2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului. La lucrările Comisiei a participat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului 
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de lege precum şi pe cel al raportului preliminar de respingere, 

transmis de Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. Domnul deputat Iulian Bulai a propus amânarea  

dezbaterii cu o săptămână şi invitarea iniţiatorului, pentru a aduce 

unele lămuriri cu privire la textul proiectului de lege. În urma 

votului, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să 

continue dezbaterea la viitoarea şedinţă. 

  3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal– bugetare, precum 

şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 142/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei au 

participat, în calitate de invitaţi: domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, doamna Aura 

Corbeanu, director executiv al Uniunii Teatrale din România- 

UNITER şi domnul Ioan Onisei, director general adjunct al 

Teatrului Naţional I.L.Caragiale Bucureşti. Parlamentarii au  

analizat conţinutul proiectului de lege şi documentele însoţitoare. La 

dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi 

domnul deputat Emil-Marius Paşcan. Având în vedere 

amendamentele depuse la Comisie, domnul secretar de stat 

Alexandru Oprean a solicitat amânarea dezbaterilor pentru studierea 

acestora. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să 

continue dezbaterea la o viitoare şedinţă. 

4. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului 

Ansamblul Conacul Brătianu–Florica („Vila Florica”), situat în 
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localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii (P 

l-x 77/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  În calitate 

de invitat a participat la lucrările Comisiei domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi să continue dezbaterea la o şedinţă viitoare. 

5. Vizită la Muzeul Naţional de Istorie a României.  

În data de 8 martie a.c. membrii Comisiei au efectuat o vizită 

la Muzeul Naţional de Istorie a României, la invitaţia domnului 

Ernest Oberländer-Târnoveanu, managerul acestei instituţii publice 

de cultură. Domnia sa a făcut o prezentare a problemelor cu care se 

confruntă instituţia, aceasta fiind depozitara unui patrimoniu de o 

valoare inestimabilă. În prezent se caută un spaţiu adecvat, cu 

condiţii de conservare corespunzătoare, pentru mutarea acestui 

patrimoniu în vederea continuării lucrărilor de consolidare şi 

modernizare. Parlamentari au vizitat spaţiile de depozitare, de 

tranzit, de expunere permanentă, precum şi sala Tezaurului Naţional 

care este încă deschisă pentru vizitare. 

În data de 9 martie a.c., Comisia a avut program de studiu 

individual asupra iniţiativelor aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

În zilele de 7 şi 8 martie 2017, din numărul total de 15 

deputaţi şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 parlamentari: 

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

domnul vicepreşedinte Dragoş Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar 

al PSD), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup 
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parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup 

parlamentar al ALDE), domnul vicepreşedinte Dragoş Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), doamna secretar Beatrice 

Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae 

Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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 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), 

domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) 

şi doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); 

absent a fost domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al 

UDMR).  

În data de 9 martie 2017, din numărul total de 15 deputaţi, 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 Florea Damian (Grup parlamentar al 

ALDE), 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 
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Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

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

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna 

deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au 

fost domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR) 

şi domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR). 

 

 

 
         PREŞEDINTE,                               

  Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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