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Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 9 mai a.c., au fost 

prezenţi 18 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Sorin Dan 

Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Bogdan 

Olteanu (G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. deputat Zaharia Claudius Mihail (G.P. al PNL). La 

şedinţele Comisiei din zilele de 10 şi 11 mai a.c., au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind: d-na deputat 

Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu 

Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). 

Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de d-na preşedinte Raluca Turcan şi de dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru.  

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea 

indemnizaţiei de liber – profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat dl. secretar de stat Ioan Onisei, din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor. Au luat cuvântul: dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na 

deputat Angela Buciu şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, respingerea propunerii 

legislative (2 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi o abţinere).  

2. Propunerea legislativă „O Biblie pentru fiecare familie de români”.Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat dl. secretar de stat Ioan Onisei, din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor. Au luat cuvântul: dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na deputat 

Angela Buciu, dl. deputat Amet Aledin şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, respingerea 

propunerii legislative (nici un vot pentru, 10 voturi împotrivă şi 4 abţineri).  

3. Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru schiturile şi chiliile 

româneşti de la Sfântul Munte Athos. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările 

Comisiei a participat dl. secretar de stat Ioan Onisei, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor. Au 

luat cuvântul: dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votării, avizarea negativă a propunerii legislative (nici un vot pentru, 10 voturi împotrivă 

şi 4 abţineri).  
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4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 1 din Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul 

Cultural şi Medalia Meritul Cultural. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei a participat dl. secretar de stat Ioan Onisei, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor şi 

dl. Gheorghe Angelescu, consilier de stat, din partea Cancelariei Ordinelor. Au luat cuvântul: d-na 

preşedinte Raluca Turcan, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, 

d-na deputat Ionica Popescu, d-na deputat Angela Buciu şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea discuţiilor pentru o şedinţă viitoare. 

5.  Proiectul de Lege pentru completarea art. 1 din Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul 

Sportiv şi Medalia Meritul Sportiv. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei 

a participat dl. secretar de stat Ioan Onisei, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor şi dl. 

Gheorghe Angelescu, consilier de stat, din partea Cancelariei Ordinelor. Au luat cuvântul: d-na 

preşedinte Raluca Turcan, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, 

d-na deputat Ionica Popescu, d-na deputat Angela Buciu şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma 

dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât amânarea discuţiilor pentru o şedinţă viitoare. 

6. Propunerea legislativă privind informarea publicului spectator asupra modalităţii de 

interpretare „play-back” de către soliştii vocali în timpul spectacolelor. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat dl. secretar de stat Ioan Onisei, din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, d-na 

vicepreşedinte Rodica Nassar, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na deputat Lavina Şandru 

Vâlcov, d-na deputat Angela Buciu şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor generale, 

membrii Comisiei au hotărât amânarea discuţiilor pentru proxima şedinţă. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN   

  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
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