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S I N T E Z A 

 Şedinţelor din zilele de  1, 2, 3 şi 4 iulie 2008 
 

 Comisia a adoptat, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 

proiectelor culturale (PLx 182/14.04.2008). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de 

invitaţi, dl. Demeter Andras, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Cultelor şi d-na Tania Radu, vicepreşedinte al Institutului Cultrual Român. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului adoptarea proiectului de Lege, cu 

amendamente. 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru 

modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2005 privind cinematografia (PLx 178/14.04.2008). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La dezbaterile Comisiei au participat: dl. 

Demeter Andras, secretar de stat în Ministerul Culturii, dl. Bogdan 

Moncea şi dl. Vlad Păunescu din partea Castel Film. În urma dezbaterilor 

generale, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate să amâne discutarea 

pe articole a proiectului de Lege pentru proxima şedinţă. 
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3. Propunerea legislativă privind statutul persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România. (Plx 345/12.05.2008). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 

de voturi să avizeze negativ propunerea legislativă. 

4. Propunerea legislativă privind acordarea titlului onorific de 

„Promotor al imaginii României” (Plx 171/08.04.2008). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului respingerea propunerii legislative. 

5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public. (Plx 

199/14.04.2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

respingerea propunerii legislative. 

6. Propunerea legislativă privind construirea unor teatre de vară (Plx 

223/16.04.2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia pentru administraţie publică. Membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului respingerea propunerii 

legislative. 

 

 În ziua de 1 iulie a.c. din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au fost 

prezenţi 17 de deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL), 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), d-na deputat Diana 

Maria Buşoi (G.P. al PD-L), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu 
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(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 Radu Podgorean (G.P. al 

PSD), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat 

Corneliu Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al 

PSD), d-na deputat Lavinia Marcela Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) şi dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD); absenţi au 

fost: dl. deputat Dan Horaţiu Buzatu (G.P. al PNL), d-na deputat Angela 

Buciu (G.P. al PRM), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), d-na 

vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al PSD) şi dl. deputat Mirel Gheorghe 

Taloş (G.P. al PNL).  

 În zilele de 2 şi 3 iulie a.c. din totalul de 22 de membri ai Comisiei, 

au fost prezenţi 17 de deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al 

PNL), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar 

Dumitru Avram (G.P. al PRM), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Diana Maria Buşoi (G.P. al PD-L), 

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 Radu Podgorean (G.P. al PSD), d-na deputat Ionica 

Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Corneliu Popescu (G.P. al PD-

L), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na deputat Lavinia 

Marcela Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat 

Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş 

(G.P. al PNL); absenţi au fost: dl. deputat Dan Horaţiu Buzatu (G.P. al 
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PNL), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), dl. deputat Sorin Dan 

Mihalache (G.P. al PSD), dl. secretar Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR) şi d-na vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al PSD). 

În ziua de 4 iulie a.c. din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au fost 

prezenţi 18 de deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL), 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), d-na deputat Diana 

Maria Buşoi (G.P. al PD-L), 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 Radu Podgorean (G.P. al 

PSD), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat 

Corneliu Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al 

PSD), d-na deputat Lavinia Marcela Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat 

Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al PNL); absenţi au fost: dl. deputat Dan 

Horaţiu Buzatu (G.P. al PNL), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), 

dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi d-na vicepreşedinte 

Rodica Nassar (G.P. al PSD).  

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

              SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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