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Din numărul total de 16 de membri, la lucrările Comisiei din data de 10 

noiembrie au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi, iar următorii deputaţi au fost 

absenţi: d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al PD-L), d-na secretar Brânduşa Cornelia  

Novac, d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea 

Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat 

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

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Amet Aledin. 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice (PL-x 525/28.11.2009). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei a participat domnul Dan Nicolae, director în 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Întrucât nici unul dintre 

iniţiatori nu a putut lua parte la lucrări, membrii Comisiei au hotărât să amâne 

dezbaterile pentru o proximă şedinţă. 

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Minelor nr.85/2003 (Pl-

x 549/02.11.2009). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a 

participat domnul Dan Nicolae, director în Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional. Întrucât nu a putut lua parte la lucrări nici unul dintre 

iniţiatori, membrii Comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru o viitoare şedinţă. 

3. Propunere legislativă privind realizarea unui monument dedicat eroilor musulmani 

căzuţi pentru România în cele două războaie mondiale (Pl-x 515/26.10.2009). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat domnul 

Dan Nicolae, director în Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. În 
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cursul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul 

deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş. Membrii 

Comisei au analizat conţinutul iniţiativei legislative şi au hotărât cu unanimitate de 

voturi să propună plenului adoptarea propunerii legislative, cu modificări. 
 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Amet ALEDIN 

  SECRETAR, 
 

Florin Costin PÂSLARU 
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