PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
Şedinţelor din zilele de 12 şi 13 septembrie 2006
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Revocarea doamnei deputat Raluca Turcan din funcţia de preşedinte al Comisiei. Ca urmare a
pierderii sprijinului politic din partea Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi a
hotărârii luate în şedinţa din data de 5 septembrie a.c., când a fost desemnat în funcţia de
preşedinte al Comisiei, domnul deputat Cătălin Micula, doamna deputat Raluca Turcan şi-a
anunţat retragerea din funcţie.
2. Alegerea noului preşedinte al Comisiei. La lucrările Comisiei a participat din partea Biroului
Permanent domnul secretar Ioan Munteanu. Membrii Comisiei au validat alegerea domnului
deputat Cătălin Micula în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului.
3. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului Cultural al Minorităţilor din România.
Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de iniţiator a participat domnul deputat
Amet Aledin. Membrii Comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi amânarea
dezbaterilor.
4. 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, domnul
Ioan Onisei, secretar de stat. Membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la proxima
şedinţă.
La lucrările Comisiei, din zilele de 12 şi 13 septembrie a.c., din totalul de 21 de membri, au
fost prezenţi 17 deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL), d-na vicepreşedinte Rodica
Nassar (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpad
Fráncisc (G.P al UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), d-na deputat Raluca Turcan
(G.P. al PNL), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Zamfir
Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen
Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Mihai Mălaimare (G.P. al PNL), d-na deputat Monica Octavia
Muscă (G.P. al PNL), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), d-na deputat Marcela
Lavinia Vâlcov Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P.
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al PD), şi d-na deputat Florentina Toma (G.P. al PSD); absenţi fiind: d-na deputat Angela Buciu
(G.P.al PRM), Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), dl.
deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD).
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