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PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 septembrie 2018 
 
 
 
 

În ziua de 25 septembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi, următorii deputaţi fiind înlocuiţi după cum 

urmează: domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) a fost înlocuit de 

domnul deputat Apjok Norbert (Grupul parlamentar al UDMR) şi domnul deputat Ionuţ – 

Marian Stroe (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Florin – 

Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL).  

În zilele de 26 şi 27 septembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat 

Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR) şi domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul 

parlamentar al UDMR). 

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. Audierea domnului George Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, în 

legătură cu gestionarea bugetului destinat evenimentelor organizate cu ocazia Centenarului, 

criteriile de selecție a proiectelor ce vor fi finanțate din bugetul destinat Centenarului  

precum şi modul în care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a organizat, până la 
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această dată, desfăşurarea manifestărilor, a acţiunilor şi a proiectelor de aniversare a 

Centenarului Marii Uniri. 

Domnul ministru George Ivaşcu a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei activitatea 

desfăşurată în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în legătură cu Centenarul 

Marii Uniri. Domnia sa a menţionat faptul că Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a 

adoptat o strategie unitară cu privire la evenimentele aflate în desfăşurare precum şi pentru 

cele ce urmează să aibă loc, cu privire la criteriile de selecţie a proiectelor finanţate sau care 

urmează să fie finanţate precum şi în legătură cu manifestările şi evenimentele 

reprezentative dedicate Centenarului Marii Uniri. 

Parlamentarii au adresat întrebări cu privire la stadiul în care se află realizarea 

Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, a monumentului Marii 

Uniri din Arad precum şi în legătură cu elaborarea, de către Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2018 privind Centenarul 

Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri. 

Domnul ministru George Ivaşcu a răspuns întrebărilor adresate de parlamentari.  

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

doamna deputat Diana Adriana Tuşa, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul 

deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa, domnul deputat Florin 

– Claudiu Roman, domnul deputat Apjok Norbert şi domnul deputat Emil-Marius Paşcan. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 261 din Legea 

audiovizualului nr. 504/2002 (Pl x 374/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

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

cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei 

legislative pentru o şedinţă viitoare. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. 

II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 

privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea 

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (Plx 442/2018). Dezbateri în vederea 

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

cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei 

legislative pentru o şedinţă viitoare. 

          În zilele de 26 şi 27 septembrie 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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