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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 mai 2010
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de lege pentru instituirea sărbătoririi limbii tătare (Pl-x
256/2010). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de
iniţiator, domul vicepreşedinte Amet Aledin a prezentat o expunere
privind obiectul de reglementare al iniţiativei legislative. Membrii
Comisei au analizat propunerea legislativă şi au făcut o serie de
propuneri de reformulare, cu respectarea recomandărilor cuprinse în
avizul Consiliului Legislativ şi în Punctul de vedere al Guvernului. La
finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze favorabil
această propunere legislativă, cu amendamente.
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 328/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
(Pl-x 150/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate
de invitat, a participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul ministru Kelemen Hunor. În
cursul dezbaterilor, doamna preşedinte Raluca Turcan a salutat
disponibilitatea reprezentantului Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional de a negocia reducerea contribuţiei financiare a serviciului
public de televiziune direcţionată către finanţarea industriei româneşti
de film, prin Centrul Naţional al Cinematografiei. La finalul
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dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la o
viitoare şedinţă, în prezenţa iniţiatorilor.
În zilele de 11, 12 şi 13 mai a.c., din totalul de 18 membri ai Comisiei
au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 13 deputaţi: d-na
preşedinte Raluca Turcan (G.P. al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa
Novac (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor
Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), dl. secretar
Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan
(G.P. al PNL), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl.
deputat Mircea Irimescu (Independent - fără apartenenţă la un grup
parlamentar), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl.
deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan
Voicu (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC),
precum şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (Independent - fără apartenenţă la un
grup parlamentar); au fost absenţi: d-na deputat Roberta Alma Anastase
(G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae Bănicioiu (GP al PSD+PC), dl. deputat
Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L). dl. deputat Hunor Kelemen (GP al
UDMR) şi dl. Theodor Paleologu (G.P. al PD-L).
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