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PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 22 şi 23 aprilie 2009
Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 22 şi 23
aprilie a.c., au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta
Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl.
deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P.
al PD-L), dl. deputat Gheorghe-Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Gheorghe
Zoicaş (G.P. al PSD+PC).
Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de doamna preşedinte Raluca
Turcan şi domnul vicepreşedinte Amet Aledin.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor
şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public (PLx
196/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au
participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Naţional: domnul ministru Theodor Paleologu, doamna Roxana
Ionescu, consilier juridic şi domnul Pârvu Ionică, director al Centrului de Pregătire
Profesională în Cultură. A fost analizat textul ordonanţei de urgenţă în paralel cu
modificările aduse de Senat, membrii Comisei formulând amendamente pentru
claritatea textului, dar şi amendamente de fond. Au fost avute în vedere problemele
pe care le întâmpină astăzi conducătorii instituţiilor din perspectiva fondurilor alocate
pe programe minimale, dar şi negocierea condiţiilor de angajare a managerului, fiind
introdusă şi posibilitatea încredinţării managementului unei instituţii publice de
cultură unor persoane juridice. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte
Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor

2

Socaciu, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac, domnul deputat Mircea
Irimescu, domnul deputat Mădălin Voicu, domnul deputat Teodor - Marius Spînu şi
domnul deputat Márton Árpád Francisc. Membrii Comisiei au făcut propuneri de
modificare a articolelor 1 – 17, dezbaterile urmând a fi continuate la proxima şedinţă.
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