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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 iunie 2010
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
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 (PLx 720/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din
partea Bibliotecii Academiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul
acad. Florin Filip, director general şi doamna Gabriela Dumitrescu, şef
serviciu la departamentul Manuscrise Carte Rară. Din partea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, la lucrările Comisiei a participat doamna secretar
de stat Irina Alexe, iar din partea Arhivelor Naţionale - domnul director
general Dorin Dobrincu. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a fost
reprezentat de către domnul secretar de stat Vasile Timiş. La finalul
discuţiilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor
prezenţi în sală în momentul votului, să propună plenului adoptarea
proiectului de lege cu amendamente.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 (PLx 276/2010).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Bibliotecii Academiei
au participat, în calitate de invitaţi, domnul acad. Florin Filip, director general
şi doamna Gabriela Dumitrescu, şef serviciu

- Manuscrise Carte Rară.

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a fost reprezentat de către
domnul secretar de stat Vasile Timiş. La finalul discuţiilor membrii Comisiei
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au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului,
să propună plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente.
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PLx
150/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional a fost reprezentat de către domnul secretar de stat
Vasile Timiş, domnul Demeter Andras, consilier şi domnul Eugen
Şerbănescu, director general al Centrului Naţional al Cinematografiei. La
finalul dezbaterilor, întrucât reprezentanţii ministerului au insistat asupra
respingerii iniţiativei, membrii Comisiei au decis, cu majoritate de voturi, să
propună plenului respingerea acestei iniţiative.
4. Propunere legislativă privind „Declararea zonei de amplasare a
monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional"
(PLx 235/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de
invitat a participat la dezbaterile Comisiei, domnul Vasile Timiş, secretar de
stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. La finalul dezbaterilor,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi respingerea iniţiativei
legislative.
În zilele de 8, 9 şi 10 iunie a.c., din totalul de 18 membri ai Comisiei
au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 14 deputaţi: d-na
preşedinte Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa
NOVAC (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al
PSD+PC), dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl.
deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat Duşan POPOV
(G.P.
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(Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat
MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. Theodor PALEOLOGU
(G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P. al PNL), dl.
deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin Ciprian
LUCA (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ
(Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar); au fost absenţi: d-na
deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae
BĂNICIOIU (GP al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al
PD-L) şi dl. deputat HUNOR Kelemen (GP al UDMR).
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