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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 21 şi 22 septembrie 2011
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative din
domeniul sistemului naţional de decoraţii şi al semnelor onorifice (PL-x
419/20.06.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările
Comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Gheorghe Angelescu,
consilier de stat în compartimentul Cancelaria Ordinelor, din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale şi domnul Ştefan Gati, secretar general adjunct
la Secretariatul General al Guvernului. Domnul consilier de stat Gheorghe
Angelescu a făcut o prezentare a proiectului de lege aflat în dezbatere.
Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege precum şi avizele transmise
la Comisie. La finalul dezbaterii pe articole, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi să transmită plenului un raport de adoptare, în forma
adoptată de Senat.
2. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional
Constantin Brâncuşi (Pl-x 229/02.05.2011). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei: domnul
deputat Mugurel Surupăceanu, iniţiatorul acestei propuneri legislative şi
domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional. Iniţiativa are ca obiect de reglementare instituirea
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cadrului juridic pentru înfiinţarea prin lege a unui muzeu naţional Constantin
Brâncuşi, în oraşul Târgu Jiu, care să reunească toate cele 16 lucrări ce astăzi
se află expuse în Bucureşti, la Muzeul Naţional de Artă al României, precum
şi la Muzeul Judeţean din Craiova. După prezentarea făcută de iniţiator,
domnul secretar de stat Vasile Timiş a expus punctul de vedere al
Guvernului care este negativ. În cursul dezbaterilor s-au conturat puncte de
vedere pro, dar şi împotriva ideii creierii unei expuneri singulare, a lucrărilor
lui Constantin Brâncuşi, aflate în România, într-un muzeu în oraşul TârguJiu. Membrii Comisei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o mai
temeinică documentare şi reluarea acestora în prezenţa preşedintelui
Comisiei Naţionale a Muzeelor.
În zilele de 21 şi 22 septembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul
total de 20 de membri au fost prezenţi 16 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), d-na secretar
Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru
(G.P. al PSD), domnul deputat Cristian-Ion Burlacu (G.P. al PD-L), dl.
deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu
(G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl.
deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl.
deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin
Uioreanu (G.P. al PNL), domnul deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi dl.
deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la un grup parlamentar independent); absenţi au fost: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al
PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat
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Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi d-na deputat Teodora Virginia Trandafir
(G.P. al PD-L).
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