
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES -VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 16, 17 şi 18 mai 2006 

 

Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 16 mai a.c., au fost 

prezenţi 17 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica 

Octavia Muscă (G.P. al PNL), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), dl. deputat Bogdan 

Olteanu (G.P. al PNL). La şedinţele Comisiei din zilele de 17 şi 18 mai a.c., au fost prezenţi 16 

deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă 

(G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 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. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia asupra protecţiei şi promovării 

diversităţii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005. Dezbateri în vederea 

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

Ministerului Culturii şi Cultelor şi dl. Liviu Bleoca, director adjunct în Ministerul Afacerilor 

Externe. Au luat cuvântul: dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, 

dl. deputat Mihai Mălaimare şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, adoptarea proiectului 

de Lege în forma prezentată.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.186/2003 privind promovarea culturii scrise. 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, dl. vicepreşedinte Petre 

Străchinaru,  d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, dl. deputat Kelemen Hunor, dl. deputat Mihai 

Mălaimare, dl. deputat Slavomir Gvozdenovici şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, 

adoptarea proiectului de Lege cu modificări.  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea 

şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată. 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, dl. vicepreşedinte Petre 
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Străchinaru, dl. secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Florentina Toma, dl. deputat Amet 

Aledin şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul 

final asupra proiectului de Lege să fie dat în următoarea şedinţă.  

4. Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată. 

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, dl. deputat Amet 

Aledin şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul 

final asupra proiectului de Lege să fie dat în următoarea şedinţă.  

5. 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, dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na deputat Lavina Şandru Vâlcov, d-na deputat Angela Buciu şi 

dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea propunerii 

legislative cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, cu amendamente.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN   

  SECRETAR, 
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