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Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din data de 1 aprilie a.c., 

au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta Alma 

Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Mircea Vasile Cazan (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al 

PSD+PC), dl. deputat Marius Teodor Spînu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mirel 

Gheorghe Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PSD+PC); în 

data de 2 aprilie a.c., au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi, lipsind: d-na deputat 

Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 

dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. 

al PD-L), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Marius 

Teodor Spînu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al PNL) şi dl. 

deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PSD+PC). 

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul vicepreşedinte Victor 

Socaciu şi de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor 

şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public. (PL x 

196/2009). Dezbateri generale. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de 

invitaţi, domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional şi domnul Demeter Andras, consilier al ministrului. Domnul 

Demeter Andras a făcut o prezentare a elementelor ce au stat la baza elaborării 

Ordonanţei de urgenţă nr.189/2008. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte 

Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte  Victor Socaciu, domnul vicepreşedinte Amet 
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Aledin, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac, domnul deputat Duşan Popov şi 

domnul deputat Mădălin Ştefan Voicu. Domnul vicepreşedinte Amet Aledin a 

solicitat domnului consilier Demeter Andras să prezinte membrilor Comisiei 

clarificării asupra situaţiei create la Constanţa, unde există o acţiune în instanţă, ca 

urmarea a acestei ordonanţe. În cursul discuţiilor doamna secretar Brânduşa Cornelia 

Novac a atras atenţia asupra necesităţii stabilirii unor măsuri de protecţie a 

managerilor, subliniind  inexistenţa normelor de aplicare a ordonanţei, ce ar fi trebuit 

elaborate în termen de 30 de zile de la publicare. Întrucât din partea Ministerului 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniul Naţional au fost prezentate la Comisie două seturi 

diferite, cu propuneri de amendare a textului Ordonanţei de urgenţă nr.189/2008, 

doamna preşedinte Raluca Turcan a solicitat reprezentanţilor ministerului un punct de 

vedere unitar şi a subliniat necesitatea prezenţei domnului ministru Theodor 

Paleologu la dezbaterea proiectului de lege. 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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