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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de  25, 26 şi 27 februarie 2014 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu  majoritate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură (P. L. - x 

391/29.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 

partea Ministerului Culturii, a participat la lucrările Comisiei 

doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. În calitate de invitat a 

participat domnul Ioan Onisei, consilier UNITER. Membrii 

Comisiei au reanalizat două puncte ale raportului întocmit asupra 

proiectului de lege şi au hotărât cu unanimitate de voturi amendarea 

lit. e) a articolului 2 din proiectul de lege şi introducerea unor 

modificări prin prevederile art. 431. Membrii Comisiei au hotărât, cu  

unanimitate de voturi, adoptarea modificărilor dezbătute la această 

şedinţă şi  includerea acestora în raportul de adoptare a proiectului 

de lege cu amendamente. 
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2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (P. L. 

- x 631/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

suplimentar. Proiectul de Lege a fost retrimis la Comisie de plenul 

Camerei Deputaţilor în data de 14 mai 2013, pentru o reanalizare  în 

cadrul Comisiei şi întocmirea unui nou raport. Din partea 

Ministerului Culturii, la lucrările Comisiei a participat doamna Irina 

Cajal, subsecretar de stat. Domnul deputat Kelemen Hunor a 

solicitat,  pentru o mai extinsă documentare, amânarea luării unei 

decizii. Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat 

amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. 

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din 

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (P. L. - x 

619/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

Retrimitere la Comisie din data de 19 februarie 2013. Din partea 

Ministerului Culturii, a participat la lucrările Comisiei doamna Irina 

Cajal, subsecretar de stat. Membrii Comisiei au reanalizat textul 

proiectului de lege. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să menţină punctul de vedere  exprimat în raportul iniţial al 

Comisiei şi să propună plenului un raport de adoptare a proiectului 

de lege. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil (P. l. x nr. 698/2010). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii, a participat la 
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lucrările Comisiei doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Membrii 

Comisiei au analizat textul propunerii legislative, ţinând cont de 

Punctul de vedere al Guvernului ce susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului un raport de adoptare. 

5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

aflate în subordinea Ministerului Culturii (P. L. - x 

373/14.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 

partea Ministerului Culturii, la lucrările Comisiei a participat 

doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să continue dezbaterile într-o o 

şedinţă viitoare. 

  În zilele de 25, 26 şi 27 februarie a.c. din numărul total de 22 

de membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi: dl. 

preşedinte Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - 

Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Costel Alexe (G.P. al 

PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. 

deputat Dragoş Ionel Gunia (neafiliat), dl. deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), 

dl. deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan-Cristian 



 

 

 

4 

Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. PSD), dl. 

deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe 

Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), 

d-na deputat Diana Adriana Tuşa (neafiliat) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. PSD); dl. deputat Gigel - Sorinel Ştirbu (G.P. al 

PNL) şi dl. deputat Damian Florea (G.P. al PC) au fost absenţi. 

 
    PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 

    Florin Alexandru ALEXE                  Florin Costin PÂSLARU 
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