
 
 

          

 

 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 29 iunie 2010 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 29 iunie 2010 şi a fost condusă 
de dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de 
zi: 

1. Aprobarea programului de lucru în timpul vacanţei parlamentare.   
2. Informare privind propunerea legislativă privind patrimoniul cultural imaterial. 

 

Punctul 1 de pe Ordinea de zi - Aprobarea programului de lucru în timpul 
vacanţei parlamentare. 

În urma discuţiilor avute, s-a hotărât ca în timpul vacanţei parlamentare (1 

iulie – 31 august 2010) comisia să se reunească în şedinţe conform programului de 

lucru: 

-         1 şedinţă în data de 6 iulie 2010 , între orele 10,00 – 11,00 

-         1 şedinţă în data de 7 iulie 2010 , între orele 10,00 – 11,00 

-         1 şedinţă în data de 30 august 2010, între orele 10,00 – 11,00 

-         1 şedinţă în data de 31 august 2010, între orele 10,00 – 11,00 

 

Punctul 2 de pe Ordinea de zi. 

Membrii comisiei au fost informaţi că în şedinţa comună de miercuri, 23 iunie 
2010, birourile permanente reunite au hotărât transmiterea la comisiile juridice din 
cele două Camere ale Parlamentului, pentru întocmirea unui punct de vedere privind 
solicitarea Comisiei de a fi comisie raportoare. 

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Adomniţei Mihai, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. 
deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Diaconu Mircea, dl. senator Dobra 
Nicolae, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. deputat 
Popa Octavian-Marius şi dl. deputat Socaciu Victor.  
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Au fost absenţi: dl. deputat Giurgiu Mircia, dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl. 
deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion, dl. 
deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. senator Nicula 
Vasile Cosmin, dl. senator Prunea Nicolae Dănuț şi dl. deputat Surpățeanu Mihai. 
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