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În ziua de 29 noiembrie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, absenţi fiind următorii: doamna deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), 

domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PD-L), domnul deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenţă la un grup 

parlamentar) şi doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L).  

În ziua de 30 noiembrie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi, absenţi fiind următorii: doamna deputat Raluca 

Turcan (G.P. al PD-L), doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), 

domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), domnul deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR), domnul deputat Theodor Paleologu ( G.P. al PD-L), domnul deputat 

Gheorghe Zoicaş (Fără apartenţă la un grup parlamentar) şi doamna deputat Teodora 

Virginia Trandafir (G.P. al PD-L).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Amet Aledin.   

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

 1. Propunere legislativă privind instituirea Premiului „Ambasadorii anului” (Pl-x 

635/17.11.2011). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional a participat la lucrările Comisiei,  în calitate de 

invitat, doamna secretar general Ioana Mihaela Kaitor. Domnia sa a prezentat punctul  

de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea propunerii legislative. Membrii 

Comisiei au analizat conţinutul iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul deputat Márton Árpád Francisc 

şi domnul deputat Mircea Irimescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât 

cu unanimitate de voturi să acorde un aviz negativ propunerii legislative. 
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2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/2008 privind 

protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 631/17.11.2011). Dezbateri generale. 

Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a participat la lucrările 

Comisiei, doamna secretar general Ioana Mihaela Kaitor. Membrii Comisiei au analizat 

conţinutul iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Amet Aledin domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat 

Mircea Irimescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue 

dezbaterea proiectului de Lege după primirea avizului cu amendamente din partea 

Comisiei permanente comune pentru relaţia cu UNESCO. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
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