
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

Ordinea de zi 

 a lucrărilor Comisiei din ziua de miercuri, 8 decembrie 2021, ora 13.00, on-line 

- Proiect - 

1. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională (Pl 
x 650/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18023 
 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru 
modificarea art.162 lit. f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe (PL x 277/2021). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19388 
 
Invitat (on line): dna. Daniela Nicolescu, secretar de stat – Ministerul Economiei 

3. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii (PL x 
278/2021). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19389 
 

4. Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 – „Anul Smaranda Brăescu” (PL x 
533/2021). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19637 
 

5. Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua 
Națională a Supraviețuitorilor de Cancer (PL x 454/2021). Dezbateri în vederea întocmirii 
avizului. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19559 
 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art. VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 
publicitate (PL x 446/2021). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19313 
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7. Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit. a.) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PL x 436/2021). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19334 
 

8. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice (PL x 487/2021). Dezbateri în vederea întocmirii 
avizului.   

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19320 
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