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S I N T E Z A 
 

lucrărilor Comisiei din  zilele de  4 şi 5 septembrie  2012 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.27/2012 privind unele 

măsuri în domeniul cultural (PL-X 251/18.06.2012). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. În calitate de 

invitaţi au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe, domnul secretar de stat Ovidiu Dranga, doamna 

Sânziana Dragoş şi domnul Cătălin Ţîrlea, directori, iar din partea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Sergiu Nistor, 

secretar de stat. În cadrul dezbaterilor generale, membrii Comisiei au 

analizat conţinutul ordonanţei şi au exprimat opinii în majoritate 

negative cu privire la modificările aduse sistemului de organizare şi 

funcţionare a Institutului Cultural Român. Având în vedere existenţa 

mai multor propuneri de amendare, membrii Comisiei au hotărât să 

solicite Biroului Permanent  prelungirea termenului de depunere a 

raportului. 

2. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii române (PL-x 

771/19.12.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

suplimentar. În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei 

domnul Sergiu Nistor, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional. Proiectul de lege a fost retransmis la Comisie 

în luna mai, pentru a se aştepta punctul de vedere al actualului Guvern. 
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Opiniile exprimate de parlamentari au fost în mod unanim de 

menţinere a punctului de vedere al Comisiei, respectiv de adoptare a 

proiectului de lege. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât ca la următoarea şedinţă să fie programat votul final pentru 

raportul suplimentar. 

3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 alin (3) din Legea 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL- x 619/25.10 

2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. În 

calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei domnul Sergiu 

Nistor, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional. Proiectul de lege a fost retransmis la Comisie în luna mai, 

pentru a se aştepta Punctul de vedere al actualului Guvern. Opiniile 

exprimate de membrii Comisiei au fost în majoritate de menţinere a 

punctului de vedere iniţial, respectiv de adoptare a acestui proiect de 

lege. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca la 

următoarea şedinţă să fie programat votul final pentru raportul 

înlocuitor. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 

pentru modificarea Legii nr. 334/2002 (PL-x - 162/29.05.2012). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat a 

participat la lucrările Comisiei domnul Sergiu Nistor, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Majoritatea 

opiniilor exprimate de membrii Comisiei au fost de adoptare a acestui 

proiect de lege, cu amendamente. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât programarea votului final pentru următoarea 

şedinţă. 
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5. Proiectul de lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal (P. L – x 177/29.05.2012). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului. În calitate de invitaţi au participat la lucrările 

Comisiei: domnul Sergiu Nistor, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional, doamna Rodica Cristu şi doamna 

Daniela Ilie, consilieri superiori din partea Ministerul Finanţelor 

Publice. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca la 

următoarea şedinţă să fie programat votul final pentru aviz. 

6. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind 

sprijinul financiar acordat de statul Român Schitului românesc 

„Prodromu” (PL-x 182/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. A participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat, 

domnul Cezar Păvălescu, director al Departamentului pentru Culte. 

Proiectul de lege a fost analizat de membrii Comisiei şi au fost 

formulate amendamente. La finalul dezbaterilor s-a hotărât amânarea 

votului final pentru viitoarea şedinţă. 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă 

(P.L–x 209/29.05.2012) Dezbateri în vederea întocmirii avizului. A 

participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat, domnul  Sergiu 

Nistor, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional. La finalul dezbaterilor s-a hotărât amânarea votului final 

pentru şedinţa viitoare. 

În zilele de  4 şi 5 septembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul 

total de 19 de membri ai Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi: d-na 

preşedinte Raluca Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu 
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(G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat 

Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR),  dl. deputat Ciprian - 

Florin Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

deputat Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. deputat Gheorghe - Mirel 

Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD), iar următorii 

parlamentari au fost absenţi: doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al 

PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), doamna deputat Brânduşa Cornelia 

Novac (G.P. al PD-L), domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi 

domnul deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PNL) 

  

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                              Florin Costin PÂSLARU 
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