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Din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei din data de 22 

decembrie au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, inclusiv dl. deputat Gheorghe 

Zoicaş (G.P. al PSD+PC), care nu mai face parte din componenţa Comisiei; au fost 

absenţi: dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), audiat pentru calitatea de 

ministru, dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC), iar d-na deputat 

Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de dl. deputat Răzvan Mustea 

– Şerban (G.P. al PD-L).  

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei 

pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului, precum şi cu 

membrii Comisiei permanente comune pentru relaţia cu UNESCO, a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de dna deputat Raluca Turcan, 

preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor. 

 Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidatului propus pentru funcţia de ministru al culturii şi 

patrimoniului naţional, domnul Kelemen Hunor. Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului comun consultativ. Domnul Kelemen Hunor a făcut o prezentare sintetică a 

CV-ului său, precum şi a priorităţilor programului de guvernare în domeniul culturii 

şi patrimoniului. Parlamentarii au adresat întrebări legate de o problematică diversă: 

de la relaţia pe care o va avea ministerul cu Comisia permanentă comună pentru 

relaţia cu UNESCO, a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la poziţia  ministerului faţă 

de includerea galeriilor romane de la Roşia Montană în lista patrimoniului mondial 

UNESCO şi atitudinea faţă de exploatarea minieră pe bază de cianuri, pe care firma 

canadiană Gabriel Resurces intenţionează să o demareze în zonă; de la modul cum 
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vor fi alocaţi banii pentru  achiziţii de carte sau restaurarea de monumente istorice, la 

situaţia bibliotecilor şi a şantierului ce va fi deschis la Teatrul Naţional Bucureşti; de 

la viitoarea relaţie cu Departamentul românilor de pretutindeni, la conflictele şi 

reclamaţiile făcute de către angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti sau ai Filarmonicii 

Naţionale George Enescu din Bucureşti. Domnul Kelemen Hunor a răspuns 

întrebărilor şi a subliniat necesitatea instituirii unui parteneriat cu Comisiile  

parlamentare de specialitate al căror sprijin este esenţial, mai ales în domeniul 

legislativ. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Victor Socaciu, dl. vicepreşedinte Amet Aledin şi dl. deputat Theodor 

Paleologu, din partea Camerei Deputaţilor, precum şi, dl. senator Sergiu Nicolaescu, 

preşedinte al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a 

Senatului, dl. vicepreşedinte Radu Alexandru Feldman, dl. senator Georgică  Severin, 

dl. senator Mircea Diaconu, dl. senator Avram Crăciun, dl. senator Alexandru 

Mazăre, dl. senator Gheorghe Bârlea şi dl. senator Ioan Sbârciu.   

 La finalul dezbaterilor, Comisiile reunite au acordat domnului Kelemen 

Hunor, cu majoritate de voturi – 24 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi 2 abţineri -  

un aviz favorabil,  pentru ocuparea funcţiei de ministru al culturii şi patrimoniului 

naţional. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin Costin PÂSLARU 
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