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S I N T E Z A 

 lucrărilor Comisiei din ziua de 22 aprilie 2020 
 

În şedinta online din data de 22 aprilie a.c. lucrările Comisiei au fost conduse de 

domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu. Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de 

voturi, următoarea ordine de zi:  

 1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2019 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor 

financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând 

patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural 

național mobil (PL x 79/2020). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe și bănci.  

 La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 1050 din 30 

decembrie 2019.  

 La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu Brătescu, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

 Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele însoţitoare. 

 La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la art.1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 
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privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare 

necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând 

patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural 

național mobil, în forma adoptată de Senat. 

 

 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 

pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din 

Decembrie 1989 (PL x 330/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun Comisia 

parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu Brătescu, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele însoţitoare. 

 La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a Legii privind 

respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii 

nr.556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, cu 

amedamente. 

 

  3.Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind 

drepturile de autor şi drepturile conexe (PL x 57/2020). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunități. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele însoţitoare. 

La propunerea domnului președinte Gigel - Sorinel  Ştirbu membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea dezbaterilor asupra 

inițiativei legislative, cu o săptămână. 

În ziua de 22 aprilie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 12 parlamentari: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu 

(Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup 
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parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PNL), 

doamna vicepreşedinte Diana – Adriana Tuşa (grupul parlamentar al PSD), 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 Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna deputat Ana – Adriana 

Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul 

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

Europa), absenţi fiind: domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al 

PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ionuţ – Marian 

Stroe (grupul parlamentar al PNL). 

 

 

           PREŞEDINTE,   

     Gigel - Sorinel ŞTIRBU                       
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