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Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 28 şi 29 

aprilie a.c., au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L) şi 

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

Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de doamna preşedinte Raluca 

Turcan şi domnul vicepreşedinte Victor Socaciu.  

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 (PLx 196/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional: domnul secretar de stat Vasile 

Timiş, doamna Olimpia Roman director al direcţiei resurse umane, doamna 

Roxana Ionescu, consilier juridic şi domnul Pârvu Ionică, director al Centrului 

de Pregătire Profesională în Cultură. A fost analizat textul ordonanţei de 

urgenţă în paralel cu modificările aduse de Senat, membrii Comisei formulând 

amendamente pentru claritatea textului, dar şi amendamente de fond. Au fost  

dezbătute problemele privind organizarea concursului de proiecte de 

management, contestarea rezultatelor precum şi negocierea condiţiilor de 

angajare a managerului. În acest sens a fost adusă în discuţie propunerea 

reprezentanţilor ministerului, de creare a cadrului juridic privind reglementarea 

situaţiei în care negocierile dintre autoritate şi câştigătorul concursului 
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eşuează, ori din varii motive acesta renunţă la post. Astfel pentru evitarea unor 

cheltuieli suplimentare ocazionate de organizarea unui nou concurs, precum şi 

pentru evitarea prelungirii unei situaţii de interimat, s-a propus începerea 

negocierilor dintre autoritate şi cel de-al doilea clasat, în vederea încredinţării 

managementului instituţiei publice de cultură. La dezbateri au luat cuvântul: 

doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, 

domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar Brânduşa Cornelia 

Novac, domnul deputat  Duşan Popov, domnul deputat Mădălin Voicu, 

domnul deputat Teodor - Marius Spînu, domnul deputat Márton Árpád 

Francisc şi domnul deputat Mirel Taloş. Membrii Comisiei au făcut propuneri 

de modificare a conţinutului unor articole, altele urmând a fi reluate la 

viitoarea şedinţă când dezbaterile vor fi continuate.  

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
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SECRETAR, 
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