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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 28 octombrie 2020 
 
 
 
 

În ziua de 28 octombrie a.c., din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei și 

-au înregistrat prezența un număr de 10 deputați: domnul vicepreședinte Dragoș – Petruț 

Bârlădeanu (neafiliat), doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa (grupul parlamentar al 

PSD), doamna secretar Beatrice Tudor (grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Emil – Marius 

Pașcan (grupul parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (grupul 

parlamentar al PSD), doamna deputat Ana – Adriana Săftoiu (grupul parlamentar al PNL) , 

domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar (grupul parlamentar al PSD) și doamna deputat 

Oana – Silvia Vlăducă (grupul parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul 

președinte Gigel – Sorinel Știrbu (grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreședinte 

Florea Damian (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Iulian Bulai (grupul 

parlamentar al USL), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL), 

domnul deputat Márton Árpád Francisc (grupul parlamentar al UDMR) și domnul deputat 

Ionuț – Marian Stroe (grupul parlamentar al PNL) iar domnul secretar Nicolae – Miroslav 

Petrețchi (grupul parlamentar al Minorităților) a fost înlocuit de domnul deputat Varujan 

Pambuccian (grupul parlamentar al Minorităților).   

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa. 

Pentru ședința online,  membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Reexaminare, la cererea Președintelui României, a Legii pentru declararea zilei 

de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon (PL x 521/2019/2020).  
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Parlamentarii au analizat textul legii și documentele însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreședinte Diana Adriana Tușa, 

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Emil Marius Pașcan, domnul deputat 

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, doamna deputat Ana – Adriana Săftoiu, doamna deputat 

Oana – Silvia Vlăducă și domnul deputat Varujan Pambuccian.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, respingerea cererii de reexaminare a Președintelui României și 

întocmirea unui raport de adoptare a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului 

de la Trianon, în forma trimisă la promulgare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

Diana Adriana TUȘA 

 

  

 


