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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 26 octombrie 2010
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Salonului de Artă al
Tinerilor Debutanţi (Pl-x 623/2008). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. Iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat
Gheorghe Mirel TALOŞ a solicitat amânarea discutării acesteia,
până la primirea unui punct de vedere al actualului ministru al
culturii şi patrimoniului naţional, precum şi identificarea unui spaţiu
corespunzător pentru a găzdui Salonul de Artă al Tinerilor
Debutanţi. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au fost de
acord să amâne dezbaterea iniţiativei legislative pentru o viitoare
şedinţă.
2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii
422/2010, republicată (Pl-x 144/2010). Dezbateri în vederea
întocmirii

raportului.
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Patrimoniului Naţional, la lucrările Comisiei au participat: domnul
secretar de stat Vasile TIMIŞ şi domnul Dan NICOLAE, consilier.
În cursul dezbaterilor domnul deputat Márton Árpád Francisc a
subliniat existenţa unor prevederi contrare în conţinutul iniţiativei,
care pe de o parte interzic manifestările organizate în zonele de
protecţie ale monumentelor istorice – lăcaşe de cult, iar pe de altă
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parte instituie încasarea unor taxe pe bilete la manifestări
organizate. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
39/2005 privind cinematografia (Pl-x 339/2010). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât să
amâne discutarea proiectului de Lege până la proxima şedinţă la
care să participe şi domnul KELEMEN Hunor, ministrul culturii şi
patrimoniului naţional.
În ziua de 26 octombrie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au
fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 14 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+PC), d-na secretar Brânduşa Cornelia NOVAC (G.P. al PD-L), 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 Florin Ciprian LUCA (G.P.
al PSD+PC), dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl.
deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P. al PNL), d-na deputat Theodora
Virgina TRANDAFIR (G.P. al PD-L), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU
(G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ (Independent fără apartenenţă la un grup parlamentar); următorii deputaţi 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 Nicolae BĂNICIOIU (GP al
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PSD+PC), dl. deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L), şi dl. deputat
HUNOR Kelemen (GP al UDMR).
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