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PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 20, 21  şi  22 aprilie 2010 

Din numărul total de 18 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 

aprilie a.c., au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, lipsind: 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 (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Gheorghe Zoicaş 

(independent) şi dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR).  

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de doamna preşedinte Raluca 

Turcan şi de domnul vicepreşedinte Amet Aledin.   

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată (PL-x 135/2010). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat în 

calitate de invitat domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional. Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege după o 

scurtă prezentare făcută de domnul deputat Ovidiu Ganţ, în calitate de iniţiator. Au 

luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet 

Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu şi domnul deputat Márton Árpád 

Francisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi să propună plenului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

2. Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi 

mass-media din Parlamentul Republicii Moldova, conduse de doamna Corina 

Fusu,  preşedintele comisiei. Membrii Comisiei au avut convorbiri cu oaspeţii din 

Republica Moldova cu privire la domeniile de competenţă ale comisiilor: libertatea 

presei ca pilon de bază al democraţiei, codul audiovizualului, accesul la emisiunile 

programului 1 al TVR, necesitatea  stimulării produsului cultural precum şi 

necesitatea eliminării cenzurii. A fost subliniată disponibilitatea părţii române de a 
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oferi sprijin în domeniu legislativ pentru  folosirea experienţei româneşti  în 

vederea modificărilor necesare armonizării cadrului legislativ  propriu cu cel 

european. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul 

vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu şi domnul 

deputat Mădălin Voicu; din partea delegaţiei din Republica Moldova au luat 

cuvântul doamna Corina Fusu şi domnul Ghenadie Ciobanu, preşedinte al Uniunii 

Compozitorilor. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (Pl-x 150/2010). 

Dezbateri generale. Din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a 

participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat, doamna subsecretar de stat 

Irina Cajal. S-a făcut o prezentare sintetică a punctului negativ de vedere al 

Guvernului, cu accent pe slaba finanţare a filmului cinematografic şi problemele 

cu care se confruntă industria de film din România în prezent. Membrii Comisiei 

au hotărât la finalul dezbaterilor să continue analiza propunerii legislative la 

viitoarea şedinţă. 

4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.422/2001 

republicată privind protejarea monumentelor istorice 

(Pl-x144/2010). Dezbateri generale. La propunerea doamnei preşedinte Raluca 

Turcan, membrii Comisei au hotărât să amâne dezbaterile asupra acestei iniţiative 

legislative, urmând ca acestea să aibă loc concomitent cu dezbaterea viitorului 

proiect de Cod al Patrimoniului elaborat de Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional.  

 

 
   

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin Costin PÂSLARU 
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