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În ziua de miercuri, 3 februarie a.c., ședința Comisiei s-a desfășurat în 

sistem online, iar din numărul total de 12 membri, la lucrările Comisiei și-au 

înregistrat prezența 8 deputați, absenți fiind: domnul deputat Buican Cristian 

(Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghiu Bogdan (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al 

UDMR) și doamna deputat Tușa Adriana Diana. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Iulian Bulai.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Reexaminarea, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 198 

din 24 martie 2021, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 

1989 (PL x 15/2020). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Demeter András 

István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și documentele 

însoțitoare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian 

Bulai, domnul vicepreședinte Ioan Vulpescu și domnul deputat Gigel-Sorinel 

Știrbu. La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 

a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2019 

privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989. 
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2. Proiectul de Lege privind declararea municipiului Calafat ”Oraș al 

Independenței” (PL x 194/2021). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Demeter András 

István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Parlamentarii au analizat 

textul proiectului de lege, precum și documentele însoțitoare. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Iulian Bulai, domnul 

vicepreședinte Ioan Vulpescu, domnul deputat Dragoș-Cătălin Teniță și domnul 

deputat Gigel-Sorinel Știrbu. La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport 

preliminar de respingere a Proiectului de Lege privind declararea municipiului 

Calafat ”Oraș al Independenței”. 

 

3. Diverse.  

 

 

               PREŞEDINTE, 

               Iulian BULAI 

 


