
 1 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 3 februarie 2021 

 

În ședința din data de 3 februarie a.c. lucrările Comisiei au fost conduse de 

domnul președinte Iulian Bulai. Pentru ședință, membrii Comisiei au adoptat, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 (PL-x nr. 10/2021). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Firică, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele 

însoțitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

2. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua 

națională a demnității cetățenilor români, a luptei împotriva corupției, abuzurilor 
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și injustiției (PL x 69/2021). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Firică, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele 

însoțitoare. 

La propunerea domnului președinte Iulian Bulai, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea, pentru 

două săptămâni, a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 

În ziua de 3 februarie a.c. din numărul total de 12 deputați, la lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 8 parlamentari: domnul 

președinte Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR), domnul vicepreședinte 

Ioan Vulpescu (Grupul parlamentar al PSD), domnul vicepreședinte Nicolae – 

Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al Minorităților Naționale), domnul 

deputat Iulian Alexandru Badea (Grupul parlamentar al PSD), doamna deputat 

Oana – Consuela Florea (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gigel – 

Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Cătălin Teniță 

(Grupul parlamentar al USR) și domnul deputat Darius Pop (Grupul parlamentar 

al AUR), absenți fiind: domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar 

al PNL), domnul deputat Cristian Buican (grupul parlamentar al PNL), domnul 

deputat Kelemen Hunor (grupul parlamentar al UDMR) și doamna deputat 

Diana - Adriana Tușa (grupul parlamentar al PSD). 

     

           PREŞEDINTE,   

           Iulian BULAI         


