PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 2 şi 3 februarie 2010
Din numărul total de 17 membri, la lucrările Comisiei din 2 şi 3 februarie a.c.
au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta Alma
Anastase (G.P. al PD - L) 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. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naţionale a portului popular.
Dezbateri în vederea întocmirii raportului (Plx-639/2009). În calitate de invitat, a
participat domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional. Membrii Comisiei au analizat conţinutul iniţiativei
legislative şi au exprimat în mod unanim puncte de vedere negative, atât cu
privire la nerespectarea normelor de tehnică legislativă, cât şi cu privire la intenţia
de legiferare pe fond. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul deputat
Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat
Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor domnul vicepreşedinte Amet
Aledin a supus la vot respingerea propunerii legislative. Membrii Comisiei au
hotărât să propună plenului, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
iniţiativei.
2. Propunere legislativă pentru completarea art.5 al Legii nr.544/2001 privind
liberul

acces

la

informaţiile

de

interes

public.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului (Plx-642/2009). Din partea
Ministerului Administraţiei şi Internelor au participat doamna Irina Alexe,
secretar de stat şi domnii Adrian Boantă şi Kish Attila, consilieri. Dezbaterile au
fost amânate din cauza lipsei iniţiatorului.
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3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr 8/2006 privind instituirea
indemnizaţiei pentru pensionarii din sistemul public de pensii, membrii ai
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de
utilitate publică. Dezbateri în vederea întocmirii avizului (Plx-638/2009). În
calitate de invitat, a participat domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional. Membrii Comisiei au analizat pe fond
iniţiativa legislativă respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, şi au
subliniat în cursul dezbaterilor că nu se justifică adoptarea modificărilor propuse
de iniţiatori. Reprezentantul ministerului a susţinut punctul de vedere negativ
transmis de Guvern. Au luat Cuvântul: domnul vicepreşedinte Amet Aledin,
domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar Brânduşa Cornelia
Novac şi

domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor,

membrii Comisiei au hotărât, cu 9 voturi pentru respingere şi o abţinere, să
avizeze negativ această propunere legislativă.
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