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al lucrărilor Comisiei din ziua de 29 martie 2022 
 

În ziua de marți, 29 martie a.c., ședința Comisiei s-a desfășurat în sistem 

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

prezența 13 deputați, domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al 

UDMR) fiind 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 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” (PL x 28/2022). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. 

În calitate de invitat, la lucrările Comisiei a participat 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.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți,  întocmirea unui raport preliminar de adoptare 

cu amendamente. 
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2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației 

fizice și sportului nr.69/2000 (PL x 114/2022). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege precum și documentele 

însoțitoare. 

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

domnul deputat Szabó Ödön.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui aviz negativ. 

 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.102/1992 privind 

stema țării și sigiliul statului (Pl x 119/2022). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege precum și documentele 

însoțitoare. 

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

domnul deputat Szabó Ödön.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, avizarea negativă a proiectului de Lege. 

 

 

                 PREŞEDINTE, 

                 Iulian BULAI 

 


