
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor şedinţelor din zilele de 22, 23 şi 24 februarie 2005 

 

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

1. Proiectul de Lege privind modificarea art. 6 alin (2) din Legea nr. 356/2003 privind  

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au luat parte: d-l secretar de stat 

Ioan Onisei, reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor şi d-l Liviu Bleoacă, secretar general 

al Institutului Cultural Român. În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, respingerea proiectului de Lege, pe baza 

argumentării prezentate de reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor, care a adus în discuţie 

intenţia ministerului de a elabora un proiect mai amplu de modificare a Legii nr. 356/2003.  

2. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei au luat parte, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Culturii şi Cultelor, d-l Ioan Onisei, secretar de stat, din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei, d-na director Georgeta Gheorghe, din partea Ministerul Finanţelor Publice, d-

na Doina Lica, şef serviciu, şi d-na Mihaela Mihai, preşedinte al Uniunii Artiştilor Liber - 

Profesionişti din România. După încheierea dezbaterii generale, membrii Comisiei, au hotărât să 

înceapă dezbaterea pe articole. S-au discutat şi votat primele 8 articole.  

3. Diverse. Membrii Comisiei, reprezentanţi ai grupurilor parlamentare PSD şi PRM, au 

solicitat modificarea ordinii de zi prin includerea unui nou punct care cuprindea audierea d-lui 

Dragoş Şeuleanu, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, şi 

formularea unui punct de vedere al Comisiei cu privire la constituirea unei subcomisii a Comisiei, 

pentru verificarea activităţii Societăţii Române de Televiziune şi a Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Întrucât ordinea de zi nu a putut fi modificată, reprezentanţii PSD şi PRM au 

depus o solicitare scrisă prin care se cerea audierea anumitor persoane şi constituirea unei 

subcomisii de verificare, după epuizarea ordinii de zi a şedinţei din 23 februarie 2005. Această 

solicitare va fi discutată în prima şedinţă a biroului Comisiei. 

La lucrările Comisiei din totalul de 22 de membrii, în ziua de 22 februarie, au fost 

prezenţi 20 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi George Băeşu (G.P. al PSD) şi Mircea Stănescu (G.P. 
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al PD), d-l deputat Zamfir Dumitrescu (G.P. al PSD) fiind reprezentat de d-l deputat Matei 

Cătălin (G.P. al PSD); în ziua de 23 februarie au fost prezenţi 20 de deputaţi, lipsind d-nii 

deputaţi George Băeşu (G.P. al PSD) şi Mihalache Sorin Dan (G.P. al PSD), d-na deputat Monica 

Octavia Muscă şi d-l deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) au fost reprezentaţi de d-l deputat 

Mircea Iustian şi respectiv, d-l deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), d-l deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR) a fost reprezentat de către d-l deputat Sóki Béla (G.P. al UDMR), d-l deputat 

Mircea Stănescu (G.P. al PD) a fost reprezentat de către d-na deputat Monica Iacob-Ridzi (G.P. al 

PD), iar d-l deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale) a fost reprezentat de 

d-na deputat Oana Manolescu (G.P. al Minorităţilor Naţionale); la lucrările Comisiei din ziua de 

24 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-na deputat Toma Florentina Marilena 

(G.P. al PSD), d-nii deputaţi George Băeşu (G.P. al PSD), Mihalache Sorin Dan (G.P. al PSD) şi 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), d-na deputat Monica Octavia Muscă şi d-l deputat Bogdan 

Olteanu (G.P. al PNL) au fost reprezentaţi de către d-l deputat Mircea Iustian şi respectiv, d-l 

deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), d-l deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale) a fost reprezentat de d-na deputat Oana Manolescu (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

iar d-l deputat Mircea Stănescu (G.P. al PD) a fost reprezentat de d-na deputat Roberta Anastase 

(G.P. al PD). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 
 

Lia Olguţa VASILESCU 
 


