PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 februarie 2009
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea
bibliotecilor nr.334/2002, republicată. (PL-x 270/2008) Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. În cursul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea
dezvoltării sistemului de biblioteci din ţară. Membrii Comisiei au hotărât să
amâne dezbaterea pe articole pentru proxima şedinţă, pentru a fi făcută în
prezenţa iniţiatorului.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2002
bibliotecilor (PL-x 502/2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din
partea grupului de iniţiatori a făcut o scurtă prezentare domnul deputat Amet
Aledin. Analiza textului a evidenţiat că, pe fond, modificarea propusă exclude
din start alte tipuri de biblioteci, decât cele de drept public, făcând astfel ca
Legea nr. 334/2002 să fie inoperantă pentru instituţiile de profil din domeniul
privat. Ţinând cont de aceste motivaţii, d-na preşedinte Raluca Turcan a
propus la finalul dezbaterilor, respingerea iniţiative legislative. Membrii
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 12 voturi pentru respingere şi o
abţinere - să propună plenului respingerea propunerii legislative.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2002
bibliotecilor (PL-x 504/2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.
Membrii Comisiei au analizat conţinutul iniţiativei legislative. La propunerea
doamnei preşedinte Raluca Turcan, având în vedere obiectul şi conţinutul
propunerii legislative, similar celei de la punctul 1 al ordinei de zi (PL-x
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270/2008), s-a hotărât amânarea dezbaterii pentru următoarea şedinţă, în
vederea redactării unui raport comun.
4. Diverse. Doamna preşedinte Raluca Turcan a informat Comisia în legătură
cu invitaţia adresată membrilor Comisiei de către preşedintele directorgeneral al Societăţii Române de Radiodifuziune, cu privire la efectuarea unei
vizite la sediul radioului public. Membrii Comisie au hotărât să efectueze
această vizită joi 12 februarie 2009. Cu acest prilej factorii responsabili vor
putea prezenta problemele cu care se confruntă instituţia: situaţia
patrimoniului sonor, situaţia financiară, şi altele.
Membrii Comisiei au analizat Comunicatul transmis de Federaţia
Română a Jurnaliştilor MediaSind, prin care se solicită Guvernului „să nu ia
în discuţie adoptarea unor măsuri în domeniul mass-media fără să consulte
organizaţiile sindicale, patronale şi profesionale din breaslă”, lansându-se
în acelaşi timp şi un apel cu privire la necesitatea „salvării instituţiilor
publice de radio şi televiziune”, prin urgentarea depolitizării celor două
servicii publice de radio şi televiziune, prin modificarea Legii nr. 41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune.
În zilele de 3, 4 şi 5 februarie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei
au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi: doamna preşedinte Raluca Turcan
(G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor
Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), d-na secretar
Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru
(G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl.
deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Irimescu
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(G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl.
deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Ciprian-Florin Luca
(G.P. al PSD+PC), Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat
Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. deputat Marius Teodor Spînu (G.P. al
PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Mădălin
Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC); au fost absenţi: d-na deputat Alma Roberta
Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Relu Fenechiu (G.P. al PNL) şi dl.
deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L).

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

SECRETAR,
Florin –Costin PÂSLARU

