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SINTEZA 
şedinţei din ziua de 7 mai 2012 

 
 
 

 
Şedinţa comună a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru relaţia cu UNESCO cu Comisiile reunite pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-a desfăşurat în ziua de 7 mai 
şi a fost condusă de domnul senator Sergiu Nicolaescu, preşedinte al Comisiei pentru 
Cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. 

 
Membrii comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

Ordine de zi: 
 

  

 1. Audierea candidaţilor pentru ocuparea fotoliilor de miniştri în Guvernul primului 

ministru desemnat, domnul Victor Ponta. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun.  

 (Audierea candidatului propus pentru funcţia de ministru al culturii şi patrimoniului 

naţional, domnul senator Mircea Diaconu).   

  
Domnul senator Mircea Diaconu a făcut o prezentare succintă a CV-ului, apoi a 

prezentat priorităţile programului de guvernare în domeniul culturii şi patrimoniului.  
Domnia sa a subliniat rolul culturii ca formă de comunicare, precum şi ca element de 
bază pentru afirmarea identităţii naţionale, alături de patrimoniul cultural naţional a cărui 
protejare este esenţială.  

S-au adresat întrebări legate de o problematică diversă: de la relaţia pe care o va 
avea ministerul cu Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO, la poziţia sa faţă de zonele protejate, faţă de proiectul 
imobiliar care vizează zona Palatului Ştirbei de pe Calea Victoriei, şi până la o posibilă 
declarare a ansamblului Şoselei Kiseleff ca monument de arhitectură protejat de 
categorie B, sau la elaborarea unui Statut al artistului; de la viitoarea relaţie cu 
Departamentul românilor de pretutindeni, la conflictele existente şi reclamaţiile făcute de 
către angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti.  
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Domnul senator Micea Diaconu 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.  

La finalul dezbaterilor, Comisiile reunite au acordat domnului senator Mircea 
Diaconu, cu  unanimitate de voturi – 26 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi  nici o 
abţinere -  un aviz favorabil,  pentru ocuparea funcţiei de ministru al culturii şi 
patrimoniului naţional. 

 
La lucrările comisiei au participat: dl.deputat Horea Dorin Uioreanu, dl. deputat 

Sava Andrei, dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan, dl. deputat Adomniţei Mihai, dl. deputat 
Amed Aledin, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Avram Crăciun, dl.senator 
Diaconu Mircea, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. 
senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Popa Octavian-Marius, dl. deputat Socaciu 
Victor.  

Au fost absenţi: dna. deputat Axenie Carmen, dl. senator Başa Petru, dl. deputat 
Burnei Ion, dl. senator Dobra Nicolae, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dna. deputat 
Farkas Anna-Lili, dl. deputat Giurgiu Mircia,  dl. deputat Surpățeanu Mihai. 
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Deputat Horea Dorin Uioreanu 


