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La lucrările Comisiei, în data de 6 octombrie a.c., au fost prezenţi 18 de deputaţi, lipsind 

d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi d-na  

deputat Rodica Nassar (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL), în data de 7 

octombrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. 

deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), d-na  deputat Rodica Nassar (G.P. al PSD), dl deputat 

Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). 

Lucrările şedinţei au fost conduse d-na preşedinte Raluca Turcan.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru salvgardarea 

patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. 

La lucrările Comisiei  au participat în calitate de invitaţi: dl. Ioan Onisei, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na Diana Bubenek Turconi şi dl. Ciprian Popa, directori în 

Ministerul Afacerilor Externe. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Marton Arpad Francisc. După finalizarea 

discuţiilor membrii Comisiei au votat cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votării, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat 

a luat parte la lucrările Comisiei dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Cultelor. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. secretar Marton 

Arpad Francisc, dl. deputat Valentin Emilian Frâncu. La încheierea discuţiilor, membrii 

Comisiei au votat avizarea favorabilă a proiectului, cu modificări, cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi în sală în momentul votării. 
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a 

colecţiilor publice nr. 311/2003. Dezbateri generale. Din partea Ministerului Culturii şi Cultelor 

a participat la lucrări dl. Ioan Onisei, secretar de stat. în Ministerul Culturii şi Cultelor. La 

discuţii au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. secretar Marton Arpad Francisc, d-

na deputat Monica Octavia Muscă şi dl. deputat Emilian Valentin Frâncu. Dezbaterile vor fi 

reluate la proxima şedinţă. 
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