PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 2 şi 3 martie 2010
Din numărul total de 18 membri, la lucrările Comisiei din 2 şi 3 martie a.c., au
fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta Alma Anastase
(G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae
Bănicioiu (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl.
deputat Kelemen Hunor (G.P. 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. 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 redactării raportului. În calitate de invitaţi au
luat parte la lucrările Comisiei: doamna Irina Alexe, secretar de stat în
Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnul Ioan Mihai Roşca, director
general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, doamna Argentina Traicu,
director economic adjunct al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi
doamna Dana Boian, şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Membrii Comisiei au analizat pe fond iniţiativa legislativă aprobată de Senat, în
calitate de primă Cameră sesizată şi au formulat amendamente în prezenţa
reprezentantului grupului de iniţiatori, domnul senator Emilian Frâncu.
Reprezentantul ministerului a susţinut punctul de vedere negativ transmis de
Guvern. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul
vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna
secretar Brânduşa Cornelia Novac. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât să dea votul final la proxima şedinţă.
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice (PL-x 525/28.10.2009). Dezbateri generale. În calitate
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de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei: domnul Vasile Timiş, secretar de
stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul arhitect Dan
Marin, din partea Ordinului Arhitecţilor şi domnul Petre Guran, director în
cadrul Uniunii Arhitecţilor. Invitaţii au subliniat starea în care se află
patrimoniul construit, lipsa de implicare a autorităţilor publice locale în ceea ce
priveşte restaurarea clădirilor monumente istorice şi de arhitectură şi, pe de altă
parte, interesul crescând al investitorilor în construcţii faţă de sporirea numerică
a demolărilor, precum şi a intervenţiilor fără autorizaţii. Au luat cuvântul:
doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin,
domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar Brânduşa Cornelia
Novac, domnul deputat Theodor Paleologu şi domnul deputat Mircea Irimescu.
La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la
o proximă şedinţă, în prezenţa domnului Kelemen Hunor, ministrul culturii şi
patrimoniului naţional.
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