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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 
PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 11 mai 2021 

 

În ziua de 11 mai a.c. din numărul total de 12 membri, la lucrările Comisiei și-au 

înregistrat prezența 12 deputați, domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar 

al PNL) fiind înlocuit de domnul deputat Bogdan – Alexandru Bola (Grupul parlamentar 

al PNL), iar domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) a fost 

înlocuit de domnul deputat Szabó Ödön (Grupul parlamentar al UDMR). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Iulian Bulai. Membrii 

Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind 

coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 

ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021 (PL x 148/2021). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și documentele 

însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai,  domnul 

deputat Szabó Ödön, domnul deputat Gigel – Sorinel Știrbu și domnul deputat Ioan 

Vulpescu.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de adoptate a proiectului de lege în forma 

prezentată de inițiator. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de 

for public nr.120/2006 (PL x 562/2020). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 
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suplimentar. 

În ședința din 22 martie a.c. plenul Camerei Deputaților a hotărât să retrimită 

Comisiei proiectul de lege în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și documentele 

însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul, în calitate de inițiator, domnul deputat Ioan 

Vulpescu.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative pentru o 

ședință viitoare. 

3. Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării 

Independenței României, ca zi de sărbătoare națională (Pl x 104/2017). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

La dezbateri a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Adrian Solomon. 

Parlamentarii au analizat textul propunerii legislative, raportul preliminar al 

comisiei pentru muncă și protecție socială, precum și documentele însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul 

deputat Gigel – Sorinel Știrbu și domnul deputat Szabó Ödön. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere a inițiativei 

legislative. 

4. Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței 

Naționale a României (PL x 66/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 La dezbateri a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Gigel – Sorinel 

Știrbu. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, precum și documentele însoțitoare. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul 

deputat Gigel – Sorinel Știrbu și domnul deputat Szabó Ödön. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a inițiativei 

legislative. 

5. Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței 

naționale" (PL x 20/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, raportul preliminar al comisiei 

pentru muncă și protecție socială, precum și documentele însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul 

deputat Gigel – Sorinel Știrbu și domnul deputat Szabó Ödön. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere a inițiativei 

legislative. 

6. Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării 

Independenței României, ca zi de sărbătoare națională. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege precum și documentele 

însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul 

deputat Gigel – Sorinel Știrbu și domnul deputat Szabó Ödön. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 

 

                                                                             PREŞEDINTE, 

                                                                              Iulian BULAI                                                                                                                             

 


