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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 1 şi 2 noiembrie 2011
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional
„Constantin Brâncuşi” (Pl-x 229/2011). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna
Irina Cajal, subsecretar de stat în

Ministerul Culturii şi Patrimoniului

Naţional şi domnul dr. Ernest Oberländer - Târnoveanu, preşedinte al
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi director general al Muzeului
Naţional de Istorie a României. Reprezentantul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional a expus Punctul de vedere al Guvernului, care nu
susţine această iniţiativă legislativă. Domnul Ernest Oberländer Târnoveanu, a făcut o prezentare a motivelor pentru care susţine respingerea
propunerii legislative, sugerând în contrapartidă, înfiinţarea unui muzeu
virtual cu lucrări ale marelui sculptor, din întreaga lume, ce s-ar putea realiza
cu sprijinul autorităţilor locale. Această soluţie a fost adoptată de mari muzee
din lume şi s-a bucurat de un real succes. Membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere.
2. Proiectul de lege privind protejarea patrimoniului imaterial (PL-x
769/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi,
au participat la lucrările Comisiei doamna Ioana Robu, consilier şi doamna
Irina Cajal, subsecretar de stat, din partea Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional. În cursul dezbaterilor, parlamentarii au făcut
observaţii cu privire la proiectul de lege, constatând faptul că acesta reia, în
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proporţie de 90%, conţinutul legii aflată în vigoarea. Doamna preşedinte
Raluca Turcan a propus respingerea proiectului de lege, având în vedere
faptul că în prezent se află în dezbaterea Senatului o altă iniţiativă legislativă
cu acelaşi obiect de reglementare. Ţinând cont de cele mai sus menţionate, la
finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să
prezinte plenului un raport de respingere.
În zilele de 1 şi 2 noiembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul
total de 20 de membri au fost prezenţi 14 deputaţi: d-na preşedinte Raluca
Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl.
vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na secretar
Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru
(G.P. al PSD), 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 Gheorghe - Mirel Taloş
(G.P. al PNL), dl. Horia-Dorin Uioreanu (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin
Voicu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la un
grup parlamentar - independent), iar următorii parlamentari au fost absenţi:
d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin
Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), dl.
deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor Paleologu
(G.P. al PD-L) şi d-na deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L).
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PÂSLARU

