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 La lucrările Comisiei din data de 22 decembrie a.c., din totalul de 21 de 

membri au fost prezenţi 19 deputaţi; au fost absenţi: dl. deputat Radu Podgoreanu 

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

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-na preşedinte Raluca Turcan. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno – Ungare 

„Gojdu”, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005. Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. La dezbateri au luat cuvântul: dl. vicepreşedinte Zamfir Dumitrescu, dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Marton Arpad Francisc şi dl. deputat 

Mihai Mălaimare. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege. 

2. Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălţarea de biserici. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La dezbateri au luat cuvântul: d-na 

preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Zamfir Dumitrescu, dl. vicepreşedinte 

Petre Străchinaru, dl. secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Angela Buciu, dl. 

deputat Mihai Mălaimare şi dl. deputat Kelemen Hunor. Membrii Comisiei au hotărât 

cu majoritate de voturi(7 voturi pentru respingere, 1 vot împotriva respingerii şi 3 

abţineri), avizarea negativă a propuneri legislative. 
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3. Proiectul Legii monumentelor de for public.  Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, la lucrările Comisiei au 

participat dl. Virgil Ştefan Niţulescu, secretar de stat, şi dl. Mihai Oroveanu, director 

general al Muzeului Naţional de Artă Contemporană. Au luat cuvântul: d-na 

preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Zamfir Dumitrescu, dl. vicepreşedinte 

Petre Străchinaru, dl. secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Monica Octavia 

Muscă, d-na deputat Gabriela Creţu, dl. deputat Mihai Mălaimare, dl. deputat Emilian 

Frâncu şi dl. deputat Kelemen Hunor. Membrii Comisiei, în urma dezbaterilor pe 

articole, au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votării, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente. 

4. Proiectul de Lege privind unele facilităţi pentru copii, elevii şi studenţii care 

vizitează muzee. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  La şedinţa Comisiei, din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor, la lucrările Comisiei au participat dl. Virgil 

Ştefan Niţulescu, secretar de stat. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât 

cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării (12 voturi pentru 

respingere şi 2 voturi împotriva respingerii), respingerea proiectului de Lege. 
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