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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 23 şi 24 februarie 2010
În data de 23 februarie a.c., din numărul total de 18 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta
Alma Anastase (GP al PD-L), dl. deputat Nicolae Bănicioiu (GP al PSD+PC) şi dl.
deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR); în data de 24 februarie a.c., din numărul
total de 18 membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi,
lipsind: d-na deputat Roberta Alma Anastase (GP al PD-L), dl. deputat Nicolae
Bănicioiu (GP al PSD+PC), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR) şi dl.
deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1. Proiect de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor
documente istorice, reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României ( PL-x
720/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, la
lucrările Comisiei au participat: domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional, doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul
Administraţei şi Internelor şi domnul Dorin Dobrincu, directorul general al Arhivelor
Naţionale. Domnul Dorin Dobrincu a subliniat că documentele în cauză se păstrează
în condiţii optime de conservare, multe dintre acestea fiind restaurate după preluarea
în Fondul Arhivistic Naţional, paza fiind asigurată cu sprijinul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, iar publicul are acces liber. Deasemenea, proiectul de
Lege încalcă, prin conţinutul său, art. 19 din Legea 16/1996, conform căruia
„documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, odată
intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale direcţiilor judeţene
ale Arhivelor Naţionale, nu pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor
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predate în custodie.” Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul
vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat Theodor Paleologu, domnul deputat
Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. Membrii Comisiei au
analizat proiectul de lege şi au subliniat în cursul dezbaterilor că nu se justifică
adoptarea

modificărilor propuse de iniţiatori. La finalul dezbaterilor, membrii

Comisiei au hotărât, cu 3 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri, să propună
plenului respingerea aceastui proiect de lege.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. (PL-x
623/2009).Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât să
amâne dezbaterile asupra proiectului de lege pentru proxima şedinţă când, vor putea
fi prezenţi şi reprezentaţii AGERPRES.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334 din 31
mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x
316/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La dezbateri a participat
domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional,
care a susţinut Punctul negativ de vedere al Guvernului. De asemenea, din partea
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, a fost prezent la lucrările Comisiei
domnul Kiraly Andras, secretar de stat. Au luat cuvântul doamna preşedinte Raluca
Turcan şi domnul vicepreşedinte Amet Aledin. În calitate de iniţiator, domnul
vicepreşedinte Amet Aledin a arătat că, în condiţiile generale de austeritate financiară
şi restrângere de activitate, nu mai susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. La
finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere, să
propună plenului respingerea propunerii legislative.
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