PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
SINTEZA
lucrărilor din zilele de 11 şi 12 mai 2005
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005
privind realizarea Ansamblului Catedrala Mântuirii Neamului. Dezbateri în vederea
întocmirii avizului. Au luat parte la lucrările Comisiei, în calitatea de invitaţi, dl.
Nicolae Adrian Lemeni şi dl Ştefan Ioniţă, secretar de stat şi respectiv director în
Ministerului Culturii şi Cultelor. La încheierea discuţiilor membrii Comisiei au hotărât
cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării avizarea
favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată.
2. Proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut
fostului suveran al României, Mihai I. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În
calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei dl Virgil Ştefan Niţulescu, secretar
de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. La încheierea discuţiilor membrii Comisiei
au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului avizarea
favorabilă cu amendamente.
La lucrările Comisiei din ziua de 11 mai a.c., din numărul total de 23 de membri au fost
prezenţi 18 deputaţi, d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), fiind înlocuită de dl.
deputat Mircea Valer Puşcă (G.P. al PNL), dl. Bogdan Olteanu (G.P. al PNL), fiind înlocuit de dl
deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), iar absenţi au fost d-na deputat Rodica Nassar, d-na
deputat Florentina Marilena Toma (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare(G.P. al
PSD), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), dl deputat Radu Podgoreanu (G.P. al
PSD); în ziua de 12 mai a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind d-na Monica Octavia Muscă
(G.P. al PNL), d-na deputat Rodica Nassar, d-na deputat Florentina Marilena Toma (G.P. al
PSD), dl. Bogdan Olteanu(G.P. al PNL), dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PSD), dl.
deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD).
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