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S I N T E Z A 

 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 15,  16 şi 17 februarie 2011 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

       1. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 356/2003 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (PL-x 

618/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei 

au luat parte, în calitate de invitaţi : domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, doamna Sînziana 

DRAGOŞ, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Tania 

MIHĂILESCU şi domnul Valentin SĂNDULESCU, vicepreşedinte şi 

respectiv secretar general, din partea Institutului Cultural Român. În luările 

de cuvânt s-a subliniat faptul că această iniţiativă legislativă nu a avut la bază 

un studiu care să prezinte situaţia actuală din oraşele unde se găsesc 

comunităţi de români, dar nici un studiu privind impactul economic pe care l-

ar avea asupra bugetului de stat, finanţarea cheltuielilor privind închirierea 

sau cumpărarea unor sedii pentru înfiinţarea de noi institute culturale. La 

finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

celor prezenţi, să propună plenului un raport de respingere. 

2.  Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului imaterial (PL-x 

769/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat, a 

luat parte la lucrările Comisiei domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Domnul deputat 
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AMET Aledin, în calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori ai 

proiectului de Lege, a solicitat amânarea dezbaterilor. 

3. Propunere legislativă privind statutul Şcolilor populare de artă şi 

meserii (Pl-x 780/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului Comun 

cu Comisia pentru învăţământ. La lucrările Comisiei a participat domnul 

Vasile TIMIŞ, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, care a expus punctul de vedere negativ al Guvernului cu privire la 

această iniţiativă legislativă. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi (10 voturi pentru respingere, nici un vot 

împotrivă şi 1 abţinere), să propună plenului un raport de respingere. 

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

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 619/2010). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a  participat 

domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional. Doamna deputat Raluca TURCAN, în calitate de 

iniţiator, a făcut o scurtă expunere de motive cu privire la necesitatea lărgirii 

bazei de colectare a fondurilor constitutive pentru timbrul monumentelor 

istorice, instituit prin Legea 422/2010 privind protejarea monumentelor 

istorice. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare, în forma 

adoptată de Senat. 

 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 51 al 

Legii nr. 422 din 18/07/2001 cu modificările şi completările ulterioare, 

privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 532/2010). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, a luat parte la lucrările Comisiei domnul secretar de 
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stat Vasile TIMIŞ. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât 

cu majoritate de voturi ( 10 voturi pentru respingere, nici un vot împotriva 

respingerii şi o abţinere), să propună plenului un raport de respingere. 

În zilele de 15, 16 şi 17 februarie a.c., din totalul de 18 membri ai 

Comisiei au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 12 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), dl. deputat Duşan POPOV 

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea IRIMESCU (G.P. al 

PNL), dl. deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD), dl. deputat MÁRTON 

Árpád Francisc (G.P. al UDMR), domnul deputat Theodor PALEOLOGU 

(G.P. al PD-L),dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD) domnul 

deputat Gheorghe ZOICAŞ (Independent - fără apartenenţă la un grup 

parlamentar); următorii deputaţi 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 Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), 

domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat 

Gheorghe - Mirel TALOŞ (G.P. al PNL) şi doamna deputat Teodora Virginia 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin Costin   PÂSLARU           
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