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PROCES –VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 4 şi 5 aprilie 2007 

 Din numărul total de 19 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de  4 şi 5 aprilie 

au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, lipsind: d-na deputat Angela Buciu (G.P. al 

PRM), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. 

deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (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 aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2006 

pentru modificarea  Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum 

şi modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (PL-x 118/07.03.2007).  Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, au luat parte 

la lucrările Comisiei, domnul Demeter Andras, director general şi doamna Cornelia 

Paloş, consilier. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul 

secretar Márton Árpád Francisc, doamna deputat Gabriela Creţu şi domnii deputaţi 

Amet Aledin, Valentin Emilian Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. Membrii Comisiei 

au propus şi analizat o serie de amendamente pentru îmbunătăţirea şi reformularea 

unor puncte ale proiectului de lege. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât continuarea dezbaterilor asupra proiectului de lege la viitoarea şedinţă. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia (PL-x151/19.03.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 
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partea grupului de iniţiatori, a participat la lucrările Comisiei domnul deputat Dumitru 

Avram. Au luat cuvântul:domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar 

Márton Árpád Francisc şi domnul secretar Dumitru Avram. La încheierea dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea proiectului de lege. 

3. Propunerea legislativă privind instituirea Premiului naţional „Sofia Nădejde” (Pl.-x 

81/19.02.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei, a 

participat, în calitate de iniţiator, doamna deputat Gabriela Creţu. Au luat cuvântul: 

domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, doamna deputat Gabriela Creţu şi domnii 

deputaţi Emilian Valentin Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. Membrii Comisiei au 

hotărât, la încheierea dezbaterilor generale, continuarea discuţiilor la o şedinţă viitoare. 

4. Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din 

Nordul Olteniei, ca obiectiv de interes naţional. (PL-x 112/05.03.2007).Vot final. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege.  

5. Propunerea legislativă pentru completarea  Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public (Pl-x 79/19.02.2007).Vot final. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii 

legislative. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale (PL-

x135/19.03.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au 

participat: din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul Demeter Andras,  

director general, iar din partea Asociaţiei Aşezămintelor Culturale, domnul Vasile 

Golban, preşedinte. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru şi 

domnul deputat Mihai Adrian Mălaimare. La încheierea dezbaterilor generale, 

membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la viitoarea şedinţă. 

7. Proiectul de Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică (Plx-

148/19.03.2007). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Petre Străchinaru şi domnul secretar Márton Árpád Francisc. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului  de lege. 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA   

  SECRETAR, 
 

  Dumitru AVRAM 
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