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Procesul-Verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 16-18 noiembrie 2021 

 

  

 În ziua de 16 noiembrie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările, în sistem online și fizic, fiind  conduse de către 

domnul președinte Gigel-Sorinel Știrbu. Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate 

de voturi, următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, PL-

x 515/2021 – avizare.  

 Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și documentele 

însoțitoare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați: domnul președinte 

Gigel-Sorinel Știrbu, domnul deputat Valentin-Ilie Făgărășian și domnul deputat 

Daniel Andrei Gheorghe. 

 Secretarul de Stat din partea Ministerului Culturii, domnul András István 

Demeter, a menționat că susține inițiativa legislativă cu observațiile si propunerile din 

punctul de vedere al Guvernului emis. 

 Domnul Andrei Novac, secretar de stat pentru relația cu ICR și politici culturale 

din Ministerul Afacerilor Externe, a menționat că susține inițiativa legislativă cu 

observații si propuneri. 
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 În urma dezbaterilor, Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Institutului Cultural Român, PL-x 515/2021, a primit aviz nefavorabil  cu majoritate 

de voturi care va fi transmis care va fi transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă și Comisiei pentru politică externă. 

 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei 

şi locuinţelor din România în anul 2021, PL-x nr. 559/2021-avizare. 

 Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și documentele 

însoțitoare. În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul președinte Gigel-Sorinel 

Știrbu.   

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei 

şi locuinţelor din România în anul 2021, PL-x nr. 559/2021,  a primit aviz favorabil, în 

urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, și va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 La şedinţa Comisiei din data de 16 noiembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, 

fizic și online, un număr de 12  deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian 

Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), 

domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), 

Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel 

(USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR 

PLUS),  Volosatîi Boris (AUR).  

 În datele de 17  și 18 noiembrie, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 

Comisiei.  

           

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 


