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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 8, 9 şi 10 septembrie 2009
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile (Pl - x 316/17.06.2009). Dezbateri
în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei, a fost prezent domnul
Ioan Matei, şef birou în Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional. Întrucât iniţiativa legislativă vizează modificarea modului de
normare a posturilor de bibliotecar în bibliotecile şcolare, membrii Comisiei
au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei
legislative, în scopul studierii posibilităţilor de corelare cu actualul Proiect de
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri bugetare.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
334/2002 bibliotecilor (Pl - x 346/29.06.2009). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. La lucrările Comisiei, a fost prezent domnul Ioan
Matei, şef birou în Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
În cursul dezbaterilor s-a subliniat că anul acesta a fost adoptată de
Parlament, o iniţiativă parlamentară cu un conţinut similar, având acelaşi
autor, care a devenit lege. Membrii Comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor, pentru o şedinţă viitoare, când iniţiatorul, domnul deputat
Mircia Giurgiu, va putea să - şi poată expună punctul de vedere.
3. Dezbatere asupra Proiectului de Lege privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri de la bugetul de stat ( PL - x 394/07.09. 2009).
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Dezbateri în vederea elaborării unor amendamente, după însuşirea punctului
de vedere al reprezentanţilor Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional. Au luat parte la dezbateri în calitate de invitaţi din partea
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional: domnul ministru
Theodor Paleologu, domnul secretar de stat Vasile Timiş, domnul Demeter
Andras Istvan, consilier al ministrului, doamna Mariana Enuş, consilier şi
doamna Roxana Ionescu, consilier juridic în acelaşi minister. Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a fost reprezentat la lucrările Comisiei,
de domnul Florin Stamate, director, iar din partea Ministerului Finanţelor
Publice, a luat parte la lucrările Comisiei, domnul Ion Grigore, director.
Membrii Comisiei au analizat modul de stabilire a salariilor de bază în
domeniul culturii, încadrarea artiştilor interpreţi şi executanţi în ierarhia
socială, precum şi al tuturor creatorilor de valoare culturală, în contextul
reformării

cadrului

legislativ

privind

salarizarea.

La

solicitarea

parlamentarilor, a fost prezentată Comisiei grila elaborată de Ministerul
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în luna iunie 2009, în care
nivelul coeficienţilor pentru stabilirea salariilor de bază, în domeniul culturii,
era mai ridicat. În cursul dezbaterilor s-a desprins necesitatea reală a
departajării mai clare a funcţiilor şi profesiilor în domeniu, cu precădere a
ocupaţiilor având la bază o vocaţie artistică. Parlamentarii au hotărât să
amendeze proiectul de lege aflat în dezbatere, cu respectarea principiilor
stabilite de Guvern.
În zilele de 8, 9 şi 10 septembrie a.c., din totalul de 19 membri ai
Comisiei, au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi: d-na 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
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secretar Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin
Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Irimescu (Independent pe
lângă G. P. al PNL), Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Márton
Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al
UDMR), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat
Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe Roman
(G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL). dl. deputat
Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş
(G.P. al PSD+PC); au fost absenţi: d-na deputat Roberta Alma Anastase
(G.P. al PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat
Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Marius Teodor Spînu
(G.P. al PD-L).

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

SECRETAR,
Florin –Costin PÂSLARU

