
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

  
 

S I N T E Z A 

 Şedinţelor din zilele de  3, 4 şi 6 decembrie 2007 

  

 Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de lege pentru abrogarea alin.(2) al art. 5 din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit (P.L.- x 

776/15.11.2007). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să avizeze negativ proiectul 

de Lege. 

2. Proiectul de lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de servicii (P.L.- x 741/29.10.2007). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi să avizeze negativ proiectul de Lege. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (P.L.- x 

224/10.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor asupra 

proiectului de Lege la o viitoare şedinţă. 
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4. Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural 

imaterial (P.l.– x 350/02.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Membrii Comisiei au hotărât, în urma dezbaterilor, continuarea 

discuţiilor asupra iniţiativei legislative la proxima şedinţă. 

 În zilele de 3, 4 şi 6 decembrie a.c. din totalul de 19 membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi un număr de 16 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 

Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al 

PRM), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

George Crin Laurenţiu Antonescu (G.P. al PNL), d-na deputat Angela 

Buciu (G.P. al PRM), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la 

un grup parlamentar), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), 

dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Mihai Adrian 

Mălaimare (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na 

deputat Lavinia Marcela Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) şi d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC); au 

fost absenţi: 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).  

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

              SECRETAR, 
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