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Din numărul total de 18 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 9 şi 10 

martie a.c., au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi, lipsind: d-na deputat Raluca 

Turcan, d-na deputat Brînduşa Cornelia Novac, d-na deputat Roberta Alma Anastase 

(G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae 

Bănicioiu (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. 

deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al 

PSD+PC),  dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Amet Aledin.   

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor 

documente istorice, reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale  României ( PL-x 

720/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. În calitate de 

invitaţi, la lucrările Comisiei au participat: domnul Vasile Timiş, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, doamna Irina Alexe, secretar de stat în 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi domnul Dorin Dobrincu, directorul general al 

Arhivelor Naţionale. Membrii Comisiei au reluat examinarea proiectului de lege, 

având în vedere retrimiterea la Comisie, din data de 8 martie a.c., de către plenul 

Camerei Deputaţilor. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul 

deputat Mircea Irimescu, domnul deputat Mădălin Voicu şi domnul deputat Márton 

Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât reluarea 

dezbaterilor într-o şedinţă viitoare, în prezenţa reprezentanţilor Bibliotecii Academiei 

Române. 

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (PL-x 
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623/2009). Dezbateri în vederea redactării raportului. În calitate de invitaţi au luat 

parte la lucrările Comisiei: doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, domnul Ioan Mihai Roşca, director general al Agenţiei 

Naţionale de Presă AGERPRES, doamna Argentina Traicu, director economic adjunct 

al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Membrii Comisiei au analizat iniţiativa 

legislativă şi au formulat o serie de amendamente. Au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat 

Mădălin Voicu, domnul deputat Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád 

Francisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să dea votul final la 

proxima şedinţă. 

 

 
         

VICEPREŞEDINTE, 
 

AMET Aledin 

SECRETAR, 
 

Florin Costin PÂSLARU 
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