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

PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de marţi, 7 decembrie şi
miercuri, 8 decembrie 2010
În zilele de 7 şi 8 decembrie a.c. din numărul total de 18 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat Roberta Alma
ANASTASE (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al PDL), domnul deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L), domnul deputat
KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) şi domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ
(Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca TURCAN.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 785/2010).
Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de reprezentant al grupului de
iniţiatori, domnul deputat AMET Aledin a solicitat respingerea propunerii legislative,
întrucât, în prezent a fost înaintat la Parlament proiectul Legii Cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în care se prevede
abrogarea Legii nr. 330/2009. În această situaţie prezenta iniţiativă, rămâne fără
obiect. Cu această motivaţie, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă a iniţiativei legislative.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale
(PL-x 459/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, au
fost prezenţi la lucrările Comisiei, dl. Dorin DOBRINCU, director general şi d-na
Ruxandra PRIMINESCU, şef birou, din partea Arhivelor Naţionale ale României, din
cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. Au luat cuvântul: doamna preşedinte
Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, doamna secretar
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Brânduşa NOVAC şi domnul deputat Mircea IRIMESCU.

În urma dezbaterilor,

membrii Comisiei au hotărât să propună plenului, cu unanimitate de voturi adoptarea
proiectului de lege cu amendamente.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 16 din 2
aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale (Pl-x 646/2010). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, au fost prezenţi la lucrările Comisiei, dl.
Dorin DOBRINCU, director general şi d-na Ruxandra PRIMINESCU, şef birou, din
partea Arhivelor Naţionale ale României din cadrul Ministerul Administraţiei şi
Internelor. Dezbaterile au fost amânate.
4. Propunere legislativă „Legea Arhivelor”. Dezbateri în vederea întocmirii
raportului (Pl-x 623/09.11.2010). În calitate de invitaţi, au fost prezenţi la lucrările
Comisiei, dl. Dorin DOBRINCU, director general şi d-na Ruxandra PRIMINESCU,
şef birou, din partea Arhivelor Naţionale ale României, din cadrul Ministerul
Administraţiei şi Internelor. Dezbaterile au fost amânate.
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor 16/1996 (Pl-x
27/15.02.2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, au
fost prezenţi la lucrările Comisiei, dl. Dorin DOBRINCU, director general şi d-na
Ruxandra PRIMINESCU, şef birou, din partea Arhivelor Naţionale ale României din
cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. Dezbaterile au fost amânate. Membrii
Comisiei au hotărât ca iniţiativele ce au ca obiect de reglementare organizarea şi
funcţionarea Arhivelor Naţionale să fie dezbătute concomitent, în cadrul unor şedinţe
viitoare şi, cu întocmirea unui singur raport.
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003
privind Codul Fiscal (Pl-x 514/2010). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din
partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional la lucrările Comisei a participat
doamna Irina CAJAL, subsecretar de stat. La dezbateri au luat cuvântul: doamna
preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, domnul
vicepreşedinte AMET Aledin, doamna secretar Brânduşa NOVAC şi domnul deputat

2

3

Mircea IRIMESCU. Membrii Comisiei au hotărât să propună plenului, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (Pl-x 666/17.11.2010).
Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca
TURCAN şi domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU. Membrii Comisiei au analizat
şi au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestei propuneri
legislative.
8. Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România
(Pl-x 519/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Raport comun cu Comisia
pentru Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Au luat cuvântul:
doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU,
domnul vicepreşedinte AMET Aledin şi doamna secretar Brânduşa NOVAC. În urma
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să propună plenului, cu unanimitate de
voturi adoptarea cu amendamente a propunerii legislative.
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a
audiovizualului (Pl-x 659). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Dezbateri
generale. Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a luat parte la
lucrările Comisiei doamna Irina CAJAL, subsecretar de stat. În calitate de iniţiator,
domnul deputat Gheorghe - Mirel TALOŞ, a expus motivele ce au stat la baza acestei
propuneri legislative: numărul redus de emisiuni cu subiect cultural sau educativ,
preocuparea continuă a radiodifuzorilor de creştere a ratting-ului prin programe de o
calitate îndoielnică, caracterizate de violenţă şi vulgaritate. Membrii Comisiei au
salutat ideea iniţiativei de a impune un interval de timp dedicat săptămânal emisiunilor
cultural-educative, precum şi ştirilor ce vizează evenimente culturale. Au luat
cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor
SOCACIU, domnul vicepreşedinte AMET Aledin, doamna secretar Brânduşa
NOVAC, doamna depuat Teodora Virginia TRANDAFIR, domnul deputat Gheorghe3
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Mirel TALOŞ, domnul deputat Duşan POPOV şi domnul deputat Mădălin VOICU. La
finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterea la proxima
şedinţă, într-un cadru mai larg. Având în vedere importanţa subiectului aflat în
dezbatere, doamna preşedinte Raluca TURCAN a propus invitarea reprezentanţilor
Consiliului Naţional al Audiovizualului, a celor doi preşedinţi-directori generali ai
serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi a reprezentanţilor radiodifuzorilor
la următoarea şedinţă. Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PĂSLARU
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