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Din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de 15, 

16 şi 17 martie, au fost prezenţi 23, iar d-na deputat Monica Octavia Muscă şi d-l 

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

Săpunaru, şi respectiv d-l deputat Miuţescu Adrian (G.P. al PNL). 

Şedinţa a fost condusă de d-na preşedinte Raluca Turcan. Comisia a 

adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, 

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. La lucrările Comisiei au luat 

parte: d-l secretar de stat Ioan Onisei, reprezentant al Ministerului Culturii şi 

Cultelor şi d-na Tania Radu, vicepreşedinte al Institutului Cultural Român. În urma 

dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor (12 voturi pentru 

şi 7 abţineri) celor prezenţi în sală în momentul votului, respingerea proiectului de 

Lege, pe baza argumentării prezentate de reprezentanţilor Ministerului Culturii şi 

Cultelor şi a Institutului Cultural Român, care au susţinut şi argumentat intenţia 

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

Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, d-l vicepreşedinte Mihai 

Mălaimare, d-l vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na secretar Lia Olguţa 

Vasilescu, d-l secretar Márton Árpád Francisc, şi d-nii deputaţi Radu Podgoreanu, 

Zamfir Dumitrescu, Dumitru Avram şi George Băeşu. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 

privind reglementarea unor măsuri financiare. Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. În calitate de invitaţi, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, au luat 

parte d-l secretar de stat Ioan Onisei, d-na secretar general Delia Mucică, şi d-na 

Anişoara Tutor, consilier, iar din partea Asociaţia Naţională a Internet Service 

Provider, d-l Gheorghe Şerban, director executiv. Membrii Comisiei, au hotărât cu 
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unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, întocmirea unui 

aviz favorabil cu amendamente. La discuţii au luat parte: d-na preşedinte Raluca 

Turcan, d-l vicepreşedinte Mihai Mălaimare, d-l vicepreşedinte Petre Străchinaru, 

d-na deputat Gabriela Creţu, d-l secretar Márton Árpád Francisc, şi d-nii deputaţi 

Radu Podgoreanu, Amet Aledin, Emilian Valentin Frâncu, Dumitru Avram, 

Kelemen Hunor, Miuţescu Adrian şi Nini Săpunaru. 
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