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În data de 20 martie 2012 din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 10 deputaţi, absenţi fiind următorii: domnul deputat Victor Socaciu 

(G.P. al PSD), domnul deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD), domnul deputat 

Marin Bobeş (G.P. al PSD), domnul deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), 

doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Mircea 

Irimescu (G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul 

deputat Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD) şi domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş 

(G.P. al PNL). 

În ziua de  21 martie a.c. din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 9 deputaţi, iar absenţi au fost următorii: domnul deputat Victor Socaciu 

(G.P. al PSD), domnul deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD), domnul deputat 

Marin Bobeş (G.P. al PSD), domnul deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL),  

doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Mircea 

Irimescu (G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul 

deputat Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD), domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. 

al PNL) şi domnul deputat Gheorghe Zoicaş (Independent).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.   

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

1. Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 alin (3) din Legea nr. 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice (Pl - x 619/2010/21.02.2012). Proiectul de 

lege a fost retrimis la Comisie în şedinţa Plenului  din data de 21 februarie a.c.  

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

din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional domnul consilier Cornel 

Frimu. Membrii Comisiei au analizat documentul transmis de Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, în care se prezintă situaţia sumelor colectate şi cheltuite pentru 

restaurarea monumentelor istorice pe perioada 2003 - 2011 şi din care se poate constata 

cu uşurinţă, în urma unei analize comparative, diferenţa dintre sumele înscrise înainte 
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de apariţia Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 

jocurilor de noroc, respectiv după apariţia acesteia. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, 

doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac şi domnul deputat Theodor Paleologu. 

Având în vedere faptul că, în prezent, veniturile colectate şi cheltuite pentru restaurarea 

monumentelor istorice sunt sensibil mai mici, iar situaţia gravă de degradare în care se 

află o parte din monumentele istorice este binecunoscută, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să îşi menţină punctul de vedere prezentat în 

raportul precedent şi să transmită plenului un raport de adoptare a  proiectului de lege, 

în forma prezentată. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 35 din 06 /06/1994 privind 

timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al 

arhitecturii şi de divertisment. (P l - x 18/01. 02. 2012).  Vot final. Membri Comisiei au 

hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi să transmită plenului un raport de 

respingere a propunerii legislative. 

3. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanţi. 

(P l-x 623/08.10.2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei 

au reluat dezbaterea asupra acestei iniţiative legislative, ce se afla pe agenda Comisiei 

încă din anul 2008. Aceasta a fost amânată la solicitarea iniţiatorului - domnul deputat 

Mirel Gheorghe Taloş – pentru amendarea textului, deoarece în prezent, aşa cum a fost 

redactată, aceasta nu este aplicabilă. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna 

preşedinte Raluca Turcan, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac şi domnul 

deputat Gheorghe Zoicaş. Propunerea legislativă, respinsă de Senat în 30 septembrie 

2008, are ca obiect de reglementare înfiinţarea unei instituţii publice, Salonul de Artă 

Tinerilor Debutanţi, o structură în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, având ca obiect de activitate organizarea de expoziţii de debut ale tinerilor 

artişti plastici. Membrii Comisiei au salutat preocuparea iniţiatorului de a sprijini tinerii 

artişti, mai cu seamă într-un moment de criză în care spaţiile pentru expoziţii sunt tot 

mai dificil de găsit, iar costurile chiriei sunt foarte mari. Dar, aşa cum se menţionează 

în Punctul de vedere al Guvernului promovarea iniţiativei ar conduce la un efort 
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bugetar suplimentar nejustificat, iar conţinutul iniţiativei legislative nu respectă 

prevederile art. 138 alin (5) din Constituţia României, republicată, care prevedere că 

„Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 

Astfel, sistemul de finanţare al acestei instituţii publice s-ar baza parţial pe subvenţii de 

la bugetul de stat, alocate prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, iar 

cheltuielile legate de achiziţionarea sau închirierea unui spaţiu potrivit pentru această 

instituţiei, precum şi cele ocazionate de demararea activităţii ar fi asigurate de la Fondul 

de Rezervă al Guvernului, aşa cum prevedere art. 4 al acestei iniţiative legislative. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi să transmită plenului un raport de respingere.  

 

 

  

  
PREŞEDINTE, 

 
Raluca TURCAN 

 
SECRETAR, 

 
 Brânduşa Cornelia NOVAC 
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