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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 februarie 2011
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei naţionale în memoria
românilor – victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale
deportărilor şi ale Foametei organizate de regimul totalitar sovietic în nordul
Bucovinei şi în întreaga Basarabie (Pl-x 796/2010). Dezbateri în vederea
întocmirii avizului. La lucrările Comisiei au luat parte, iniţiatorul propunerii
legislative, domnul deputat Tudor PANŢÎRU, iar din partea Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul secretar de stat Vasile TIMIŞ,
Domnul deputat Tudor PANŢÎRU a făcut o succintă prezentare a iniţiativei
legislative, subliniind faptul că, la baza acestei propuneri legislative a stat
dorinţa de a face cunoscut adevărul istoric, patimile cetăţenilor români aflaţi
în provinciile româneşti cedate URSS, ca urmare a Pactului Ribbentrop Molotov (1940). La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi, să avizeze favorabil iniţiativa legislativă, cu un
amendament.
2.

Propunerea legislativă pentru instituirea obligativităţii difuzării

imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România (Pl-x
859/2010). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat, a
luat parte la lucrările Comisiei domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat, în
cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. În luările de cuvânt sa subliniat necesitatea conservării şi promovării valorilor şi simbolurilor
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naţionale, şcoala reprezentând un spaţiu optim, pentru formarea spiritului
civic şi patriotic. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi, să avizeze favorabil iniţiativa legislativă.
3. Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură şi
sport (Pl-x 704/2010). Dezbateri în vederea redactării avizului. În calitate de
invitat, a luat parte la lucrările Comisiei domnul Vasile TIMIŞ, secretar de
stat, în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Domnul
deputat Victor SOCACIU, în calitate de iniţiator, a expus argumentele ce au
stat la baza acestei iniţiative legislative, subliniind faptul că interesul
populaţiei pentru activităţile sportive şi culturale va avea un impact pozitiv,
inclusiv asupra economiei şi ocupării forţei de muncă, dezvoltând valorile
educativ-culturale. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu
majoritatea de voturi, să avizeze favorabil iniţiativa legislativă, cu
amendamente.
4. Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de carte (Pl-x
705/2010). Dezbateri în vederea redactării avizului. În calitate de invitat, a
luat parte la lucrările Comisiei domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat, în
cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. La încheierea
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să
acorde un aviz favorabil cu amendamente.
5. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei porţilor deschise la muzee,
case memoriale şi colecţii publice (Pl-x 670/2010). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional, a luat parte la lucrările Comisiei domnul secretar de stat Vasile
TIMIŞ. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu
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unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare, în forma
adoptată de Senat.
În zilele de 8, 9 şi 10 februarie a.c., din totalul de 18 membri ai
Comisiei au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 11 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 secretar Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L)
dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea
CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor
Naţionale), dl. deputat Mircea IRIMESCU ( G.P. al PNL), dl. deputat Florin
Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc
(G.P. al UDMR), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC);
următorii deputaţi au fost absenţi: doamna deputat Roberta Alma
ANASTASE (G.P. al PD-L), domnul deputat

Florin Serghei ANGHEL

(G.P. al PD-L), domnul deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L),
domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat
Gheorghe-Mirel TALOŞ (G.P. al PNL), doamna deputat Teodora Virginia
TRANDAFIR (G.P. al PD-L) şi domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ
(Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar).
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