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PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 10 şi 11 martie 2009 

Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei în data de 10 şi 11 

martie a.c., au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL) şi dl. deputat Marius Teodor Spînu (G.P. 

al PD-L). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind 

protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes naţional, republicată (PL-x302/2008) Dezbateri în vederea întocmirii  

raportului. La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul Adrian Lemeni, 

secretar de stat. Doamna preşedinte Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterii 

asupra acestui proiect de lege, pentru o mai amănunţită documentare. Au luat 

cuvântul: domnul secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul deputat Florin Serghei 

Anghel şi domnul deputat Amet Aledin, care au susţinut propunerea de amânare a 

dezbaterilor. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor. 

2. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanţi 

(Plx623/2008). Dezbateri în vederea întocmirii  raportului. La lucrările Comisiei a 

participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, domnul Adrian Lemeni, secretar de stat. Domnul deputat 

Gheorghe Mirel Taloş a făcut o prezentare a iniţiativei legislative, prin care se 

urmăreşte facilitarea organizării expoziţiilor de debut. La dezbateri au luat cuvântul: 

doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul 
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vicepreşedinte Amet Aledin şi domnul deputat Mircea Irimescu. Reprezentantul 

Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul secretar de stat 

Adrian Lemeni a susţinut respingerea acestei iniţiative legislative, invocând 

implicaţiile de ordin financiar. Doamna preşedinte Raluca Turcan a insistat asupra 

necesităţii încurajării tinerilor artişti, mai ales într-un moment de criză economică, în 

care un început de carieră în domeniul artelor plastice este dificil. Domnul 

vicepreşedinte Victor Socaciu a subliniat că ar fi de dorit ca astfel de iniţiative 

legislative, de sprijinire a tinerilor creatori, să fie promovate pentru toate domniile 

culturii. În cursul dezbaterilor membrii Comisiei au accentuat nevoia unei implicării 

mai active a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în ceea ce 

priveşte debutul tinerilor artişti precum şi identificarea unor posibile spaţii 

expoziţionale. Doamna preşedinte Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterilor, în 

scopul reformulării textului propunerii legislative, în spiritul celor discutate la 

Comisie. La finalul dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România (PL-x 714/2008). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat în calitate de 

invitat, din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul 

Adrian Lemeni, secretar de stat. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, 

domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul secretar Florin Costin Pâslaru şi domnul 

deputat Florin Serghei Anghel. Reprezentantul Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional a subliniat importanţa acestui proiect de lege, ce lărgeşte 

cadrul juridic, astfel încât participarea unităţilor de cult la rezolvarea problemelor 

comunităţilor locale se diversifică. În acest sens, se creează cadrul legal în vederea 

angajării personalului neclerical, în funcţie de numărul de adepţi ai respectivului cult, 

pentru implicarea în activităţi cu caracter educativ sau de asistenţă socială, 

învăţământ teologic, servicii medicale. Proiectul de lege vizează deasemenea cadrul 

juridic pentru achiziţionarea, repararea şi construirea de imobile, în vederea 
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organizării centrelor de asistenţă socială. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului aprobarea proiectului de lege, 

în forma adoptată de Senat. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2008 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 163/02.03.2009) 

Dezbateri în vederea întocmirii avizul comun. La lucrările Comisiei a participat în 

calitate de invitat, din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, 

domnul Adrian Lemeni, secretar de stat. Au luat cuvântul: doamna preşedinte  Raluca 

Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu 

şi domnii deputaţi Márton Árpád Francisc şi Florin Serghei Anghel. Domnul  

vicepreşedinte Amet Aledin a propus respingerea proiectului de lege, propunere 

susţinută şi de doamna preşedinte Raluca Turcan, care a subliniat că acest proiect de 

lege este, în prezent, lipsit de obiect. Considerând că acest vot este unul politic, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului 

de lege. 

5.  Diverse. În data de 11 martie a.c. Comisia a dezbătut documentele transmise de 

reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Artiştilor Interpreţi din România, cu privire la 

nereguli semnalate în activitatea Operei Naţionale Bucureşti. Au fost prezenţi la 

lucrările Comisei, în calitate de invitaţi: domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat, 

din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul Leonard 

Pădureţ şi domnul Florin Istrate, din partea Federaţiei Sindicatelor Artiştilor Interpreţi 

din România, domnul Cristian Şofron, preşedinte al Uniunii Sindicatelor din 

Instituţiile de Spectacole, domnul Cătălin A. Ionescu, director general al Operei 

Naţionale Bucureşti şi doamna Ioana Dragon, director economic al aceleiaşi instituţii. 

Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Victor 

Socaciu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. Domnul Leonard Pădureţ a făcut 

o prezentare sintetică a problemelor: nerespectarea contractelor colective de muncă, 

lipsa fişelor de post, cuantumul ridicat al cheltuielilor ocazionate de contractele de 

colaborare încheiate în detrimentul folosirii personalului angajat, aplicarea unor 

modificări salariale fără înştiinţarea persoanelor în cauză, încheierea unui contract de 



 

 

4

împrumut cu o societate privată. Domnul director general a Cătălin A. Ionescu a 

semnalat faptul că nu a avut cunoştinţă de existenţa acestor nemulţumiri şi că doreşte 

să răspundă punctual la toate solicitările şi problemele ce au fost aduse în discuţie. De 

asemenea domnul director general accentuat faptul că la instalarea sa a găsit o 

instituţie dezorganizată şi învechită, pe care a încercat să o aducă la standarde 

europene, atât în privinţa calităţii artistice a spectacolelor, cât şi din punct de vedere 

al organizării. Punctul de vedere al Ministerului Culturi, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional a fost prezentat de domnul secretar de stat Octavian Ştireanu, care a 

subliniat că se are în vedere declanşarea unei anchete asupra conflictului generat la 

Opera Naţională Bucureşti, fără ca prin aceasta să se blocheze desfăşurarea activităţii 

instituţiei. Doamna preşedinte Raluca Turcan a propus membrilor Comisie să fie 

reluată dezbaterea asupra problemelor prezentate la o dată ce urmează a fi stabilită, 

după prezentarea punctului de vedere al conducerii Operei Naţionale Bucureşti. 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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