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Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de 27 şi 28 iunie a.c., au 

fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Lavinia 

Şandru Vâlcov (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. 

al Minorităţilor Naţionale), 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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a 

participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor. La dezbateri au luat 

cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru şi d-na deputat 

Monica Octavia Muscă. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votării, respingerea propunerii legislative. 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei 

Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 

noiembrie 2005. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a participat dl. Ioan 

Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor. La dezbateri au luat cuvântul: d-na 

preşedinte Raluca Turcan. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării, avizarea negativă a proiectului de Lege. 

3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţii de interes public. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a 

participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor. La dezbateri au luat 

cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na deputat Monica 

Octavia Muscă şi dl. deputat Emilian Frâncu. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/3 mai 2005 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din 

România. Vot final. La lucrările Comisiei a participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat în 
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Ministerului Culturii şi Cultelor. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan şi d-

na deputat Monica Octavia Muscă. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votării, respingerea propunerii legislative. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul 

literar, cinematografic, muzical, folcloric şi al artelor plastice. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei a participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii 

şi Cultelor. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Petre 

Străchinaru, d-na deputat Monica Octavia Muscă şi dl. deputat Emilian Frâncu. Membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, respingerea 

propunerii legislative. 

 

    

 

 

PREŞEDINTE, 
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  SECRETAR, 
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