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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de  9, 10 şi 11 decembrie 2014 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua 

Dobrogei (PL-x 518/27.11.2013). Reîntors la Comisie în data de 2 

iunie 2014. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat doamna Irina 

Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 14 

noiembrie ca Ziua Dobrogei. Comisia pentru cultură, arte , mijloace 

de informare în masă a întocmit iniţial un raport de adoptare cu 

amendamente, distribuit în 26 februarie 2014, dar propunerea 

legislativă a fost  retrimisă la Comisie în data de 2 iunie 2014, în 

vederea întocmirii unui raport suplimentar. Parlamentarii au analizat 

conţinutul propunerii legislative. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la viitoarea şedinţă.    

2.  Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 

privind sistemul naţional de decoraţii al României. (PL-x 

145/31.03.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 
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cu Comisia juridică. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea articolului 52 din Legea 29/2000 privind 

sistemul naţional de decoraţii al Românie, în sensul introducerii 

unei prevederi cu privire la condiţiile pierderii calităţii de membru 

al unui ordin pentru fapte, declaraţii sau acţiuni care aduc atingere 

directă sau indirectă art. 1 alin. (1), art. 3 alin.(1) sau art. 13 din 

Constituţia României, republicată. Parlamentarii au analizat 

conţinutul propunerii legislative. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât să continue analiza propunerii legislative la 

viitoarea şedinţă.    

3. Propunerea legislativă privind instituirea titlurilor naţionale (PL-x 

409/08.09.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi sport. Până în 

prezent nu s-a primit Punctul de vedere al Guvernului. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal 

privind învestirea cu titluri naţionale a celor mai valoroşi 

reprezentanţi la nivel naţional ai următoarelor domenii de activitate: 

cultură, ştiinţă (învăţământ şi cercetare), sport şi mass-media.  

Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue analiza 

propunerii legislative la viitoarea şedinţă.    

 În zilele de 9 , 10 şi 11 decembrie 2014, din numărul total de 

23 de membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 23 deputaţi: dl. 

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

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

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

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

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

PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Dragoş Ionel Gunia 

(neafiliat), domnul 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 

Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Radu Mihai Popa (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 Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR ), dl. 

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

Tuşa (G.P. al PDL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. PSD). 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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