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PROCES –VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 27 şi 28 februarie  2007 

 
Din numărul total de 20 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de 27 şi 28 

februarie au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, lipsind  dl. deputat Zamfir Dumitrescu 

(fără apartenenţă la un grup parlamentar) şi d-na deputat Gabriela Creţu (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 privind modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 privind 

constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de 

suport (PL-x 975/18.12.2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La dezbateri 

au participat, în calitate de invitaţi, doamna Victoria Stoian, consilier şi domnul 

Demeter Andras, director general, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor. Au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, 

domnul secretar Márton Árpád Francisc, doamnele deputat, Angela Buciu, Florentina 

Toma, Lavinia Marcela Şandru – Vâlcov şi domnii deputaţi Emilian Valentin Frâncu 

şi Slavomir Gvozdenovici. Membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la 

viitoarea şedinţă. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2006 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate 

publică (Pl-x 77/19.02.2007). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, 
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domnul secretar Márton Árpád Francisc, doamna deputat Angela Buciu şi domnii 

deputaţi Emilian Valentin Frâncu şi Slavomir Gvozdenovici. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să avizeze favorabil această 

iniţiativă legislativă. 

3. Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aparţinând Memorialului 

Ipoteşti Centrului Naţional de studii "Mihai Eminescu", judeţul Botoşani, instituţie 

publică de interes naţional, din domeniul public al judeţului Botoşani şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, în domeniul public al statului şi 

atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, pe o 

perioadă de 49 de ani (Pl-x 84/19.02.2007). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Membrii Comisiei au hotărât să amâne dezbaterea acestei iniţiative legislative în 

vederea clarificării unor probleme de fond. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA   

  SECRETAR, 
 

  Dumitru AVRAM 
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