PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
Şedinţelor din zilele de 9 şi 10 septembrie 2008
Comisia a adoptat, cu majoritatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru
modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 39/2005 privind cinematografia (PL-x 178/14.04.2008). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au
hotărât amânarea discuţiilor, până la primirea listei solicitată Ministerului
Culturii şi Cultelor - cuprinzând cinematografele ce urmează a fi trecute în
administrarea autorităţilor locale.
2. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică
şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul
localităţilor Sarmisegetusa, Minţia – Veţel şi a Complexului cetăţilor
dacice din Munţii Orăştiei – Costeşti – Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa;
Costeşti – Blidaru; Faieragu; Vărful lui Hulpe; Feţele Albe; Grădiştea
Muncelului; Piatra Roşie – judeţul Hunedoara (Pl-x 338/12.05.2008).
Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În urma dezbaterilor, membrii
Comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil propunerea
legislativă.
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3. Propunerea legislativă privind constituirea Rezervaţiei arheologice
şi naturale „Grădiştea Muncelului – Cioclovina – Căpâlna” (Pl-x
414/17.05.2008). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil
iniţiativa legislativă.
4. Propunerea legislativă privind terminologia folosită pentru etnia
ţiganilor (Pl-x 333/12.05.2008). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.
Membrii Comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru proxima şedinţă,
la lucrările Comisiei urmând să participe iniţiatorii propunerii legislative şi
dl. deputat Nicolae Păun, reprezentantul etniei romilor în Parlamentul
României.
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind
instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România (Pl-x 257/05.05.2008). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie
socială. Membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor asupra
iniţiativei legislative la proxima şedinţă.
6. Propunerea legislativă privind asigurarea sondajele de opinie cu
relevanţă politică (Pl-x 229/22.04.2008). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărăt, cu
unanimitate de voturi, să respingă propunerea legislativă.
7. Propunerea legislativă privind sondajele de opinie (Pl-x
241/22.04.2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În urma
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărăt, cu unanimitate de voturi, să
respingă propunerea legislativă.
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din
Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată (Pl-x 270/05.05.2008).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât să
amâne dezbaterea proiectul de lege.
Diverse. Audierea reprezentanţilor Teatrului Municipal „Tony
Bulandra” din Târgovişte, în urma memoriului transmis Comisiei. În
calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei, au participat: dl. Mihai Constantin
Ranin, directorul teatrului şi d-na Magda Mănescu, din partea aceleiaşi
instituţii. La discuţii au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula,
domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru şi domnul deputat Emilian
Frâncu. În urma audierii, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, să
transmită o scrisoare Consiliului Local Târgovişte, prin care să se solicite
reanalizarea hotărârea Consiliului din 21 august a.c., în urma căreia mai
multe instituţii de cultură şi-au pierdut personalitatea juridică, prin
reorganizarea lor în cadrul Direcţiei de cultură a primăriei.
În ziua de 9 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei,
au fost prezenţi 21 de deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al
PNL), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), d-na
vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al PSD), dl. secretar Márton Árpád
Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), dl.
deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Diana
Maria Buşoi (G.P. al PD-L), dl. deputat Dan Horaţiu Buzatu (G.P. al
PNL), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl.
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deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl.
deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Mihai Adrian
Mălaimare (G.P. al PNL), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD),
dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD), d-na deputat Ionica Constanţa
Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Corneliu Popescu (G.P. al PD-L), dl.
deputat Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na deputat Lavinia Marcela
Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Mădălin
Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al
PNL); absentă a fost: d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM).
În ziua de 10 septembrie a.c. au fost prezenţi 20 de deputaţi: dl.
preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Petre
Străchinaru (G.P. al PD), d-na vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al
PSD), dl. secretar Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar
Dumitru Avram (G.P. al PRM), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Diana Maria Buşoi (G.P. al PD-L),
dl. deputat Dan Horaţiu Buzatu (G.P. al PNL), dl. deputat Zamfir
Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Emilian
Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl.
deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL), dl. deputat Sorin Dan
Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD), d-na
deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Corneliu
Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na
deputat Lavinia Marcela Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar),
dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD); absenţi au fost: d-na
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deputat Angela Buciu (G.P. al PRM) şi dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş
(G.P. al PNL).

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Cătălin MICULA

Dumitru AVRAM

