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S I N T E Z A 

lucrărilor şedinţelor din zilele de 29 şi 30 septembrie 2005 

 

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

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului 

cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei au participat dl. Virgil Ştefan Niţulescu, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Cultelor, iar din partea Ministerul Afacerilor Externe, d-na director Diana 

Bubenek Turconi. Membrii Comisiei au adoptat proiectul de Lege în forma prezentată, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării.  

2. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru membrii cu 

statut de pensionari, ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice 

de utilitate publică din România. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au participat, în 

calitate de invitaţi, din partea Ministerul Culturii şi Cultelor, dl. Ioan Onisei, secretar de stat; din 

partea Uniunii Scriitorilor din România, dl. Varujan Vosganian, vicepreşedinte; din partea 

Uniunii Cineaştilor din România – dl. Constantin Pivniceru, vicepreşedinte; din partea          

Uniunii Teatrale din România – dl. Ion Caramitru, preşedinte, şi dl. Cornel Todea, vicepreşedinte; 

din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România – dna. Kivu Luminiţa, secretar 

al Secţiei de Muzicologie; iar din partea Uniunii Arhitecţilor din România – dl Peter Derer, 

preşedinte, şi dl. Ştefan Lungu, vicepreşedinte. Membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

propunerii legislative, cu amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votării.  

La lucrările Comisiei, în data de 29 septembrie a.c., au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind  d-

na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), d-na deputat Ionica Popescu (G.P. al PC) şi dl. 

deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL), iar dl. deputat Dumitru Avram a fost înlocuit de dl. 

deputat Ilie Merce (G.P. al PRM), dna. Angela Buciu a fost înlocuită de dl. deputat Iuliu Ioan 

Furo (G.P. al PRM), dna. deputat Gabriela Creţu a fost înlocuită de dl. deputat Cătălin Matei 

(G.P. al PSD), dl. deputat Sorin Dan Mihalache a fost înlocuit de dl. deputat Obuf Cătălin 

Buhăianu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Radu Podgoreanu a fost înlocuit de dl. deputat Mihai 
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Apostolache (G.P. al PSD). În ziua de vineri, 30 septembrie a.c., la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-nele deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), Monica Octavia Muscă 

(G.P. al PNL), d-na Ionica Popescu (G.P. al PC) şi d-nii deputaţi Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) 

şi Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD).  
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