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S I N T E Z A 

  
         lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi 28 septembrie 2016 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de protejare, 

conservare şi punere în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei 

(PLX 267/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. Din partea Ministerului Culturii, au participat la 

lucrările Comisiei domnul Alexandru Oprean, secretar de stat şi 

domnul Adrian Băltean, consilier. Domnul secretar de stat, 

Alexandru Oprean a precizat faptul că Guvernul nu susţine 

adoptarea proiectului de lege.  La încheierea dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, redactarea unui raport 

preliminar de respingere a proiectului de lege. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PLX 349/2016). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. Proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, în materia taxelor şi impozitelor locale şi a cotei de 

TVA. Domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, în calitate de 

reprezentant al grupului de iniţiatori, a făcut o prezentare succintă a 
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obiectului de reglementare al iniţiativei legislativei. Parlamentarii au 

analizat conţinutul proiectului de lege. La încheierea dezbaterilor 

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

favorabil proiectul de lege. 

3. 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, din partea 

Ministerului Culturii, au participat domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat şi domnul Adrian Băltean, consilier. Domnul 

vicepreşedinte Márton Árpád Francisc a propus programarea unei 

şedinţe comune pentru tranşarea opiniilor divergente ale celor două 

Comisii sesizate în fond,  menţionând faptul că, la Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă s-a hotărât cu majoritate 

de voturi redactarea unui raport de adoptare, iar la Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a hotărât, în urma 

votului, întocmirea unui raport de respingere. 

4. Propunerea legislativă pentru reglementarea numărului de 

ore alocate studiului disciplinei istorie în învăţământul 

preuniversitar (Pl-x 352/2016). Dezbateri în vederea întocmirii  

avizului. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

amânarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative legislative. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

aflate în subordinea Ministerului Culturii (PLx 373/2013). Dezbateri 
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în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi amânarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative 

legislative. 

În ziua de 27 septembrie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 26 de deputaţi au fost prezenţi 21 de parlamentari: 

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

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (Grup Parlamentar al 

UDMR), domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul secretar Florin 

Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL), domnul secretar 

Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), doamna deputat 

Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat 

Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat 

Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), doamna deputat 

Maria Gabriela Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Iacob Puşcaş (neafiliat), domnul deputat Răzvan Mihai 

Sturzu (neafiliat), doamna deputat Diana Adriana Tuşa (neafiliat) şi 

domnul deputat Ioan Vulpescu (Grup Parlamentar al PSD); absenţi 

au fost: domnul deputat Lucian Manuel Ciubotaru (Grup 

Parlamentar al PNL), domnul deputat Florea Damian (Grup 

Parlamentar al ALDE), domnul deputat Mirel Gheorghe Taloş 
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(Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat Radu  Mihai  Popa 

(Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat  Ioan Tămâian (Grup 

Parlamentar al PNL), iar următorii parlamentari au fost înlocuiţi 

după cum urmează: domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu 

(Grup Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Florin 

Bîrsaşteanu (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Călin-

Vasile-Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de 

doamna deputat Adriana-Doina Pană (Grup Parlamentar al PSD), 

domnul deputat Angel Tîlvăr (Grup Parlamentar al PSD) a fost 

înlocuit de doamna deputat Natalia Intotero (Grup Parlamentar al 

PSD), iar domnul deputat Eugen Constantin Uricec (Grup 

Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Neviser 

Zaharcu (Grup Parlamentar al PSD). 

În ziua de 28 septembrie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 26 de deputaţi au fost prezenţi 18 parlamentari: 

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

domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (Grup Parlamentar al 

UDMR), domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul secretar Florin 

Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL), domnul secretar 

Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), doamna deputat 
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Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat 

Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat 

Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Radu Mihai Popa (UNPR), doamna deputat Maria Gabriela Podaşcă 

(Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Iacob Puşcaş (neafiliat), 

domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu (neafiliat), doamna deputat 

Diana Adriana Tuşa (neafiliat) şi domnul deputat Ioan Vulpescu 

(Grup Parlamentar al PSD); absenţi au fost: domnul deputat Lucian 

Manuel Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Florea Damian (Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat 

Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Călin Vasile Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Mirel Gheorghe Taloş (Grup Parlamentar al ALDE), 

domnul deputat Ioan Tămâian (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat 

Eugen Constantin Uricec (Grup Parlamentar al PSD).  

 

 

PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 

Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU 
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