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al şedinţelor din zilele de 9, 10 şi 11octombrie 2007 

 Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din ziua de 9 octombrie a.c. 

au fost  prezenţi 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. 

deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD),  

în ziua de 10 octombrie, din numărul total de 19 membri, au fost prezenţi 15 deputaţi, 

lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Cătălin Micula (G.P. al 

PNL), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. 

al PSD, iar în ziua de 11 octombrie din numărul total de 19 membri, au fost prezenţi 14 

deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR), dl. deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), dl. deputat Sorin Dan 

Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul preşedinte Cătălin Micula 

şi de domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru. 

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

ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2007 privind 

protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 224/10.04.2007). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările 

Comisiei domnul Demeter Andras, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii 

şi Cultelor şi doamna Irina Balotescu, consilier în cadrul aceluiaşi minister. Au luat  

cuvântul domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, doamna vicepreşedinte Rodica 

Nassar, precum şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu şi Aledin Amet. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor asupra 

proiectului de lege la o viitoare şedinţă. 
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2. Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (Pl–x 

350/02.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi 

au luat parte la lucrările Comisiei domnul Demeter Andras, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi doamna Irina Balotescu, consilier în 

cadrul aceluiaşi minister. Au luat cuvântul domnul vicepreşedinte Petre 

Străchinaru, doamna vicepreşedinte Rodica Nassar, domnii deputaţi Valentin 

Emilian Frâncu şi Aledin Amet. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât continuarea discuţiilor asupra iniţiativei legislative la o viitoare şedinţă. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi 

combaterea pornografiei (PL-x 581/18.09.2007). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi. În calitate de 

invitat a luat parte la lucrările Comisiei domnul Demeter Andras, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei 

au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

4. Diverse. Audierea doamnei Adina Cezar, coregraf, la solicitarea acesteia. În 

calitate de reprezentant al Companiei de dans Contemp, doamna Adina Cezar a 

făcut o prezentare a situaţiei dansului ca fenomen artistic în ţara noastră, în prezent,  

precum şi a problemelor cu care se confruntă această companiei de dans, singura 

finanţată din bani  de la bugetul de stat. Au luat cuvântul domnul vicepreşedinte 

Petre Străchinaru, doamna vicepreşedinte Rodica Nassar şi domnul deputat Mihai  

Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, la propunerea 

domnului deputat Mihai  Mălaimare, organizarea unei dezbateri publice având ca 

temă situaţia acestui segment artistic în România.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA   

  SECRETAR, 
 

  Dumitru AVRAM 
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