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PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 16 și 18 februarie 2021
În ziua de 16 februarie a.c. din numărul total de 12 membri, la lucrările Comisiei
și-au înregistrat prezența un număr de 10 deputați, absenți fiind: domnul deputat Kelemen
Hunor (grupul parlamentar al UDMR) și doamna deputat Adriana Diana Tușa (grupul
parlamentar al PSD), următorii deputați fiind înlocuiți după cum urmează: domnul
deputat Nicolae – Miroslav Petrețchi (grupul parlamentar al Minorităților Naționale) a
fost înlocuit de domnul deputat Giureci – Slobodan Ghera (grupul parlamentar al
Minorităților Naționale), domnul deputat Cristian Buican (grupul parlamentar al PNL) a
fost înlocuit de domnul deputat Glad – Aurel Varga (grupul parlamentar al PNL), domnul
deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat
Bogdan Alexandru Bola (grupul parlamentar al PNL) și domnul deputat Dragoș-Cătălin
Teniță (grupul parlamentar al Alianței USR PLUS) a fost înlocuit de domnul deputat
Bogdan Rodeanu (grupul parlamentar al Alianței USR PLUS).
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 transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea
accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul
acces la informații de interes public (PL x 529/2020). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului.
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Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative, precum și documentele
însoțitoare, analizând amendamentele depuse.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul
vicepreședinte Ioan Vulpescu, domnul deputat Bogdan Rodeanu, domnul deputat Glad –
Aurel Varga și doamna deputat Oana – Consuela Florea.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de Lege, cu
amendamente.
2. Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public (Pl x 329/2018). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului suplimentar.
Membrii Comisiei au analizat documentele însoțitoare și amendamentele depuse.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai și domnul
vicepreședinte Ioan Vulpescu.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport suplimentar de adoptare a propunerii
legislative, cu un amendament admis.
3. Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și
declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii
române (PL x 65/2021). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Irina Cajal, subsecretar de
stat în cadrul Ministerului Culturii. Doamna subsecretar de stat a menționat faptul că
Ministerul Culturii susține adoptarea proiectului de lege.
Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și documentele
însoțitoare.

2

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul
vicepreședinte Ioan Vulpescu, domnul deputat Gigel – Sorinel Știrbu și doamna deputat
Oana – Consuela Florea.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu amendamente,
a proiectului de lege.
4. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului
nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituțiilor publice (PL x 528/2020). Dezbateri în vederea întocmirii raportului
comun.
Din partea Ministerului Culturii a participat la lucrările Comisiei, în calitate de
invitat, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Doamna subsecretar de stat Irina Cajal, a
menționat faptul că Ministerul Culturii susține aprobarea proiectului de lege.
Domnul deputat Ioan Vulpescu, inițiatorul proiectului de lege a făcut o scurtă
prezentare modificărilor aduse Ordonanței Guvernului nr. 81/2003. Parlamentarii au
analizat textul proiectului de lege, precum și documentele însoțitoare.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai și domnul
vicepreședinte Ioan Vulpescu.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de
lege.
5. Reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 648 din 24 septembrie
2020, a Legii privind meșteșugarii tradiționali din România (PL x 209/2020/2021).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun.
Din partea Ministerului Culturii a participat la lucrările Comisiei, în calitate de
invitat, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat.
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Parlamentarii au analizat textul inițiativei legislative, precum și documentele
însoțitoare. Membrii Comisiei au subliniat importanța acestei legi, fiind necesara
legiferarea acestui domeniu de activitate și au propus înființarea unui grup de lucru în
cadrul Comisiei pentru depunerea unei noi inițiative legislative.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul
vicepreședinte Ionuț Vulpescu, domnul deputat Gigel – Sorinel Știrbu și doamna deputat
Oana – Consuela Florea.
La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii privind
meșteșugarii tradiționali din România.
În ziua 18 februarie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul individual
asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei.

PREŞEDINTE,
Iulian BULAI
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