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S I N T E Z A 

 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 7 şi  8 mai  2012 

  

În data de 7 mai a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei cu membrii 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă, a Senatului 

precum şi cu cei ai Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru relaţia cu UNESCO.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Sergiu 

Nicolaescu, preşedinte al Comisiei pentru Cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă a Senatului. 

 Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1.  Audierea candidatului propus pentru funcţia de ministru al culturii şi 

patrimoniului naţional, domnul senator Mircea Diaconu. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului comun consultativ. Domnul senator Mircea 

Diaconu a făcut o prezentare sintetică a CV- ului său, precum şi a 

priorităţilor programului de guvernare în domeniul culturii şi patrimoniului.  

Domnia sa a subliniat rolul culturii ca formă de comunicare, precum şi ca 

element de bază pentru afirmarea identităţii naţionale, alături de patrimoniul 

cultural naţional a cărui protejare este esenţială. Parlamentarii au adresat 
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întrebări legate de o problematică diversă: de la relaţia pe care o va avea 

ministerul cu Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, pentru relaţia cu UNESCO, la poziţia sa faţă de zonele protejate, 

faţă de proiectul imobiliar care vizează zona Palatului Ştirbei de pe calea 

Victoriei, şi până la o posibilă declarare a ansamblului Şoselei Kiseleff ca 

monument de arhitectură protejat de categorie B, sau la elaborarea unui 

Statut al artistului; de la viitoarea relaţie cu Departamentul românilor de 

pretutindeni, la conflictele existente şi reclamaţiile făcute de către angajaţi ai 

Operei Naţionale Bucureşti. Domnul senator Micea Diaconu a răspuns 

întrebărilor şi a subliniat necesitatea instituirii unui parteneriat cu Comisiile  

parlamentare de specialitate al căror sprijin este esenţial, mai ales în 

domeniul legislativ. La finalul dezbaterilor, Comisiile reunite au acordat 

domnului senator Mircea Diaconu, cu  unanimitate de voturi – 26 voturi 

pentru, nici un vot împotrivă şi  nici o abţinere -  un aviz favorabil,  pentru 

ocuparea funcţiei de ministru al culturii şi patrimoniului naţional. 

2. Proiectul Legii timbrului cultural (Plx453/27.06.2011). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Din partea Oficiului Român pentru Drepturile 

de Autor a participat la lucrările Comisiei din data de 8 mai a.c. domnul 

Robert Bucur, director general. Domnia sa a prezentat membrilor Comisiei 

un set de amendamente. La finalul dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât 

să amâne dezbaterile până la primirea unui punct de vedere din partea 

Guvernului. 

În ziua de 7 mai a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de 19 de 

membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi: d-na preşedinte Raluca 

Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl. 

vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl.  secretar 
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Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD),  dl. deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), 

dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD) dl. deputat 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al 

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

deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Horea Dorin 

Uioreanu (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi dl. 

deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), iar 

următorii parlamentari au fost absenţi: dl. deputat Florin Serghei Anghel 

(G.P. al PD-L), d-na deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L),  d-na 

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

(G.P. al UDMR). 

În ziua de 8 mai a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de 19 de 

membri ai Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi: d-na preşedinte Raluca 

Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl. 

vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl.  secretar 

Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), 

dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD) dl. deputat 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), 

dl. deputat Horea Dorin Uioreanu (G.P. al PNL) şi dl. deputat Mădălin Voicu 

(G.P. al PSD), iar următorii parlamentari au fost absenţi: dl. deputat Florin 

Serghei Anghel (G.P. al PD-L), d-na deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. 

al PD-L), 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 
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PD-L), şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar).  

 

  

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                              Florin Costin PÂSLARU 
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