
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor şedinţelor din zilele de 8, 9 şi 10 februarie 2004 

 

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

1. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei au luat parte, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Culturii şi Cultelor, d-l Ioan Onisei, secretar de stat, din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei, d-na director Georgeta Gheorghe, iar din partea Ministerul Finanţelor 

Publice, d-na Doina Lica, şef serviciu. În urma dezbateri generale, membrii Comisiei au hotărât 

amânarea discuţiilor şi crearea unui grup de lucru  interministerial pentru rezolvarea unor 

probleme de fond, semnalate de către parlamentari.  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2004 

privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu-Mureş în subordinea Ministerului Culturii şi 

Cultelor. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În  calitate de invitat, din partea Ministerului 

Culturii şi Cultelor, a luat parte d-l secretar de stat Ioan Onisei. În urma dezbaterilor, proiectul de 

Lege a fost adoptat, în forma prezentată, cu 12 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 

privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A participat d-l Ioan Onisei, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Culturii şi Cultelor, în calitate de invitat. În urma discuţiilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, amânarea 

dezbaterilor pentru proxima şedinţă. 

La lucrările Comisiei, din numărul total de 22 de membri, au fost prezenţi 19 deputaţi, 

lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), d-na deputat Lavinia Şandru (G.P. al 

PD) şi d-l deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). 
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