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al şedinţelor din zilele de 30, 31 mai şi 1 iunie 2006 

 

Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de 30 şi 31 mai a.c., au 

fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica 

Octavia Muscă (G.P. al PNL), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan 

Olteanu (G.P. al PNL). În ziua de 1 iunie, au fost prezenţi 18 deputaţie, lipsind: d-na deputat 

Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan 

Olteanu (G.P. al PNL). 

Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de d-na preşedinte Raluca Turcan şi de dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru.  

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 

1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 

1999. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de 

invitat, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, dl. secretar de stat Ioan Onisei.  Au luat 

cuvântul:  dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru  şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, 

adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată.  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul 

concesionării monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, dl. secretar 

de stat Ioan Onisei. Au luat cuvântul: d-na vircepreşedinte Rodica Nassar, dl. vicepreşedinte Petre 

Străchinaru  şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, amânarea dezbaterilor datorită 

existenţei unor probleme de ordin constituţional şi legal create ca urmare a apartiţiei şi intrării în 

vigoare a O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.   

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 pentru întărirea 

capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor, dl. secretar de stat Ioan Onisei; din partea Oficiului Român pentru 

Drepturi de Autor, dl. director general adjunct Eugen Vasiliu. Au luat cuvântul: d-na vicepreşedinte 
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Rodica Nassar, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votării, amânarea dezbaterilor până la primirea avizului cu amendamente din partea 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

4.  Propunerea legislativă privind proclamarea anului 2008 Anul Marii Uniri. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, d-na vicepreşedinte 

Rodica Nassar, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma 

dezbaterilor generale, cu majoritate voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, respingerea 

proiectului de Lege. 

5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 391/2004 privind Semnul onorific 

Răsplata Municii în Serviciul Public. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au luat cuvântul: 

d-na preşedinte Raluca Turcan, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, dl. vicepreşedinte Petre 

Străchinaru, dl. deputat Amet Aledin şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor generale, 

cu majoritate voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, respingerea proiectului de Lege. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Au luat cuvântul: d-na 

preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru şi dl. deputat Emilian Frâncu. 

Membrii Comisiei au hotărât să ceară Biroului Permanent prelungirea termenului de depunere a 

raportului, deoarece s-a solicitat prezenţa ministrului Culturii şi Cultelor la lucrăriile Comisiei. 
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