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

PROCES –VERBAL
al şedinţelor din zilele de 19 şi 20 septembrie 2007
Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 19 şi 20
septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al
PSD), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P.
al PSD).
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Cătălin Micula.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea
ordine de zi:
1. Propunerea legislativă – O Biblie pentru fiecare familie de români (Pl-x
467/11.06.2007). Dezbatere în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi
au luat parte la lucrările Comisiei d-na Gherghina Florea, director adjunct şi
domnul Adrian Pavel, şef serviciu, în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre
Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, domnul secretar Dumitru
Avram, doamna deputat Angela Buciu şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu
şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, să propună plenului respingerea propunerii legislative.
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea
drepturilor salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii
‚,George Enescu’’ (Pl - x 509/27.04.2007). Dezbatere în vederea întocmirii
avizului. În calitate de invitat a luat parte la lucrările Comisiei d-na Maria
Torceanu, consilier în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Au luat
cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre
Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, domnul secretar Dumitru
Avram, doamna deputat Angela Buciu şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu
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şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât,
cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, avizarea
negativă a propunerii legislative.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2007 privind
protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 224/10.04.2007). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât continuarea
dezbaterilor la o viitoare şedinţă.
4. Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (Pl–x
350/02.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au
hotărât continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă.
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