
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

S I N T E Z A 
 

lucrărilor Comisiei din  zilele de  24 şi 25 septembrie  2012 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Române (PL-x 

771/19.12.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Vot 

final. Membrii Comisiei au reluat dezbaterea asupra proiectului de lege. 

Opiniile exprimate au fost în mod unanim de menţinere a punctului de 

vedere al Comisiei, care este de adoptare a proiectului de lege. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să 

transmită plenului un raport suplimentar de adoptare a proiectului de lege, cu 

amendamente. 

2. Proiect de Lege pentru  accesul gratuit în muzee al preşcolarilor şi 

şcolarilor din învăţământul primar (PL - x 113/04.05.12). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. Cele două Comisii au dezbătut separat proiectul de lege. 

Astfel, membrii Comisiei pentru cultură au analizat raportul preliminar 

transmis de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, care propunea 

respingerea proiectului de lege. În cursul luărilor de cuvânt s-a subliniat 

necesitatea evitării unei duble reglementări, ţinând cont de faptul că în 

articolul 84 din Legea învăţământului se prevede, pentru elevi, o reducere de 

75/%  din costul biletului de acces în muzee şi alte instituţii publice de 

cultură. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 

voturi,  întocmirea unui raport comun de respingere a proiectului de lege. 
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3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi 

grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile (PL-x 

522/19.09.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

suplimentar cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege 

a  fost retrimis de plen la Comisie în data de 22 mai a.c. Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a transmis la Comisie un raport suplimentar preliminar 

prin care se menţine punctul de vedere din raportul iniţial al celor două 

Comisii. Guvernul a transmis Parlamentului un Punct de vedere prin care se 

susţine adoptarea proiectului de lege pentru adoptarea ordonanţei de  urgenţă 

a Guvernului nr. 47/2011. Membrii Comisiei au adoptat punctul de vedere al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, votând cu majoritate de voturi 

respingerea proiectului de Lege de respingere a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului, şi respectiv, adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de 

spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu amendamente. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu completările şi modificările ulterioare (Pl-x157/29.05.2012). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să transmită 

plenului un raport de  respingere a propunerii legislative. 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind 

sprijinul financiar acordat de statul Român Schitului românesc „Prodromu” 

(PLx 182/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Vot final. 



 

 

 

3

 

Proiectul de lege a fost reanalizat de membrii Comisiei şi au fost menţinute 

amendamente formulate la o şedinţă anterioară. Membrii Comisiei au hotărât 

cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil, cu amendamente. 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor nr. 16/1996. Reexaminare la cererea unui grup de 65 de 

parlamentari USL. Prioritate legislativă (PLX 459/18.06.2011). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. În calitate de invitaţi au fost prezenţi la lucrările Comisiei: domnul 

Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, iar din partea Arhivelor Naţionale ale României au participat 

domnul director Ioan Drăgan şi doamna Ruxandra Priminescu, şef serviciu. 

Parlamentarii au reluat dezbaterea pe articole. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenul Camerei 

Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de lege. Având în vedere 

faptul că la încheierea şedinţei a fost transmis la Comisie un raport 

preliminar întocmit de Comisia juridică de disciplină şi imunităţi ce conţine 

amendamente, dezbaterea va fi reluată la o viitoare şedinţă. 

În ziua de 24 septembrie 2012 din numărul total de 18 membri 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), domnul secretar Florin Costin Pâslaru, 

domnul deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea Irimescu 

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

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 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 Mădălin Voicu 



 

 

 

4

 

(G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PNL), iar absenţi au 

fost: 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 Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL) şi 

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

În ziua de 25 septembrie a.c. din numărul total de 18 membri, la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 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), domnul 

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

dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Ciprian - Florin Luca 

(G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 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 Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi domnul deputat Gheorghe Zoicaş 

(G.P. al PNL), doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L) a 

fost înlocuită de domnul deputat Lucian Bode (G.P. al PD-L), iar absenţi au 

fost: dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al 

PNL) şi dl deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L). 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                              Florin Costin PÂSLARU 
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