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S I N T E Z A 
  

lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2015 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare 

pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la 

televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor 

multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002. Prima Cameră sesizată (PLX 

593/23.09.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor. La lucrările Comisiei a participat dl. Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, iar din partea 

Societăţii Române de Televiziune, au participat d-na Oana Popescu, 

coordonator cu atribuţii de Director TVR 2 şi d-nul Marin Drumcea, 

director al Departamentului Juridic din aceeaşi instituţie. 

Parlamentarii au analizat conţinutul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2015. La finalul lucrărilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege cu 

un amendament – abrogarea Titlului II din Ordonanţa de urgenţă  a 
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Guvernului. nr.18/2015. Având în vedere punctele de vedere 

divergente ale celor două Comisii sesizate în fond, parlamentarii au 

hotărât să se întâlnească pentru o dezbatere comună cu membrii 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, la 

viitoarea şedinţă. 

 2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor 

Comunismului din România (P l - x 582/09.09.2015). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat dl. 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. 

Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

adoptarea propunerii legislative, cu amendamente. 

 3. Propunere legislativă privind declararea zilei de 19 

februarie – „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională (P l-x 

502/24.06.2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisiei a participat dl. Alexandru Oprean, secretar de stat 

în Ministerul Culturii. Parlamentarii au analizat conţinutul 

propunerii legislative. La finalul lucrărilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative, 

cu amendamente. 

În ziua de 6 octombrie 2015, din numărul total de 24 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 20 de 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), domnul secretar 
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Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád 

Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Alexandru Alexe (G.P. 

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

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Vasile Ghiorghe Gliga 

(G.P. al PSD.), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), 

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

Nistor (GP al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), 

dl. deputat Radu Mihai Popa (G.P. ND), dl. deputat Dan Cristian 

Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), 

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

Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat Adrian Diana Tuşa (G.P. al 

PNL), absenţi au fost: domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE), domnul 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD). ), iar următorii deputaţi au fost au fost 

înlocuiţi astfel: domnul deputat Florin Alexandru Alexe (G.P. al 

PNL) a fost înlocuit timp de o oră de doamna deputat Florica 

Cherecheş (G.P. al PNL), domnul deputat Manuel Lucian Ciubotaru 

(G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Costel Alexe (G.P. 

al PNL) iar domnul deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL) a fost 

înlocuit timp de o oră de domnul deputat Horia Cristian (G.P. al 

PNL). 

În ziua de 7 octombrie 2015, din numărul total de 24 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 20 de deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 
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Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD),  dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul secretar 

Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád 

Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Alexandru Alexe (G.P. 

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

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

Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Vasile Ghiorghe Gliga (G.P. 

al PSD.), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), d-na 

deputat Liliana Mincă (G.P. al PSD.), d-na deputat Marioara Nistor 

(GP al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Radu Mihai Popa (G.P. ND), dl. deputat Dan Cristian 

Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), 

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

Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat Adrian Diana Tuşa (G.P. al 

PNL), absenţi au fost: domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE), domnul 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi domnul deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD). 
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