
1 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 28 iunie 2022 
 

În ziua de marți, 28 iunie a.c., ședința Comisiei s-a desfășurat cu prezență 

fizică, iar din numărul total de 13 membri, la lucrările Comisiei și-au înregistrat 

prezența 11 deputați, absenți fiind: domnul deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi 

(Grupul parlamentar al Minorităților Naționale) și domnul deputat Dragoș-

Cătălin Teniță (Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Darius Pop (Grupul 

parlamentar al AUR) a fost înlocuit de domnul deputat Alin-Ilie Coleșa (Grupul 

parlamentar al AUR), 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 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2019 pentru 

modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL x 

535/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Demeter 

András István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. S-a expus punctul 

de vedere al Guvernului, care susține adoptarea inițiativei legislative.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, amendamentele 

depuse, precum și documentele însoțitoare.  

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

domnul vicepreședinte Ioan Vulpescu, domnul secretar Andrei Daniel Gheorghe, 
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domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Alin-Ilie Coleșa, domnul 

deputat Szabó Ödön și domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

Lege.   

 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale 

nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 Codul Muncii (PL x 604/2021). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun. 

Din partea Arhivelor Naționale ale României, la lucrările Comisiei a 

participat domnul director Cristian Anița, în calitate de invitat. Doamna deputat 

Victoria-Violeta Alexandru, inițiatorul propunerii legislative, a prezentat 

modificările aduse Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 

Codul Muncii. Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege,  precum și 

raportul preliminar.  

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

domnul secretar Andrei Daniel Gheorghe, domnul deputat Szabó Ödön, domnul 

deputat Gigel-Sorinel Știrbu și  domnul deputat Bogdan Gheorghiu.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport comun de adoptare cu 

amendamente. 

 

3. Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național al Revoluției 

Anticomuniste din Decembrie 1989 (PL x 205/2022). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului.  

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, domnul Demeter 

András István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și domnul dr. 

Cristian Anița, director al Arhivelor Naționale ale României.  
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Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și 

amendamentele depuse.  

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

domnul deputat Szabó Ödön, domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu și domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare cu 

amendamente. 

 

4. Propunerea legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului ( Pl-x 115/2022). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, domnul Demeter 

András István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și domnul dr. 

Cristian Anița, director al Arhivelor Naționale ale României.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege.  

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

domnul vicepreședinte Ioan Vulpescu,  domnul secretar Andrei Daniel Gheorghe 

și  domnul deputat Bogdan Gheorghiu.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de respingere. 

 

5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind 

amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și 

pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții (PL x 284/2022). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. 
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La propunerea domnului președinte Iulian Bulai, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de Lege.   

 

 
 
 

 

                 PREŞEDINTE, 

                 Iulian BULAI 

 


