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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 139/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru 

susținerea desfășurării Programului  cultural național ”Timișoara – Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2021” 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale 117 alin.(3)  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru cultură,  arte, mijloace de informare 

în masă au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență cu proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2021 

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind 

stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului  

cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”. 

  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92 alin. (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 

şedinţa din data de 07.02.2022.   

  

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2021 prin care se modifică Ordonanța de 

urgență nr. 42/2019 în sensul modificării denumirii Programului național din 

”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” în ” ”Timișoara – Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2023”.  
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Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 

cu modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a avut loc 

în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege 

menționat mai sus, în ședință cu prezenţă fizică şi online din data de 01 martie  2022. 

 La lucrările Comisiei  și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, 

conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, doamna 

Irina Cajal-Marin, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.     

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenți la lucrări au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2021 pentru modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru 

susținerea desfășurării Programului  cultural național ”Timișoara – Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2021”, în forma adoptată de Senat.   

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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