
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 5,  6 şi 7 aprilie 2011 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale (PL-x 83/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat domnul Vasile 

TIMIŞ, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural, care a 

făcut o prezentare sintetica a obiectului de reglementare al proiectului de 

lege. Vorbitorii au subliniat necesitatea dezvoltării reţelei de aşezăminte 

culturale ca centre ale vieţii culturale în mediul rural. La finalul dezbaterilor 

generale, membrii Comisiei au solicitat prezenţa unui reprezentant al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului care să prezinte punctul de 

vedere al acestui minister. Dezbaterile vor continua la o viitoare şedinţă.  

2. Întâlnire cu reprezentanţii „Fundaţiei Bill  şi Melinda GATES” - la 

solicitarea  membrilor Fundaţiei IREX – The International Research and 

Exehanges Board, care se ocupă de implementarea programului Biblionet în 

România. Au participat: doamna Connie COLLINGSWORTH, secretar 

general, Fundaţia „Bill&Melinda GATES”, doamna Deborah JACOBS, 

director al programului Global Libraries Initiative- Fundaţia Bill&Melinda 

GATES, domnul Paul-Andre BARAN, directorul Programului Biblionet - 

Fundaţia IREX, domnul Robert CRONIN, vicepreşedinte pentru Societatea 

Civilă - Fundaţia IREX, doamna Doina Popa, preşedinte al Asociaţiei 
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Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, doamna 

Monica GRECU, specialist Relaţii Publice, Programul Biblionet -  Fundaţia 

IREX şi doamna Cristina VĂILEANU, specialist  în dezvoltare 

organizaţională - Fundaţia IREX. Invitaţii au făcut o prezentare sintetică a 

progreselor înregistrate în România în domeniul implementării programului 

Biblionet, care la doi ani de la inaugurare a avut rezultate remarcabile. Prin 

acest program au fost dotate cu calculatoare numeroase biblioteci din ţară şi, 

concomitent, au fost instruiţi un mare număr de bibliotecari. În cursul 

dezbaterilor vorbitorii au subliniat preocuparea generală pentru cadrul juridic  

privind activitatea şi sistemul de organizare - funcţionare al bibliotecilor, 

domeniu în care a avut loc o strânsă colaborare cu Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi s-au arătat interesaţi de implementarea programului 

Biblionet. 

          În data de 5 aprilie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 16 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), d-na secretar 

Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin 

PÂSLARU (G.P. al PSD), domnul deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al 

PD-L), domnul deputat Cristian-Ion BURLACU (G.P. al PD-L), domnul 

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), domnul deputat Gheorghe - Mirel 

TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al PNL), 

dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe 
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ZOICAŞ (fără apartenenţă la  un grup parlamentar - independent), iar absenţi 

au fost: doamna deputat Roberta ANASTASE (G.P. al PD-L), doamna 

deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. al PD-L), domnul deputat 

KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) şi domnul deputat Theodor 

PALEOLOGU (G.P. al PD-L).  

 În data de 6 aprilie din numărul total de 20 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 15 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), dl. secretar 

Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD), domnul deputat Florin Serghei 

ANGHEL (G.P. al PD-L), domnul deputat Cristian-Ion BURLACU (G.P. al 

PD-L), domnul 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), domnul deputat Gheorghe - 

Mirel TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD), iar absenţi au fost: 

doamna deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), doamna deputat 

Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. al PD-L), domnul deputat Theodor 

PALEOLOGU (G.P. al PD-L), domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al 

UDMR) şi domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar - independent).   

În ziua de 7 aprilie din numărul total de 20 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi: dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. 

al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al 

PSD), d-na secretar Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L), dl. secretar 
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Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD), domnul deputat Florin Serghei 

ANGHEL (G.P. al PD-L), domnul deputat Cristian-Ion BURLACU (G.P. al 

PD-L), domnul 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), domnul deputat Gheorghe - 

Mirel TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD), iar absenţi au fost: 

doamna deputat Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), doamna deputat Roberta 

Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. domnul deputat KELEMEN Hunor 

(G.P. al UDMR), domnul deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L), 

doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. al PD-L) şi domnul 

deputat Gheorghe ZOICAŞ (fără apartenenţă la un grup parlamentar - 

independent). 

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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