
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 
 

S I N T E Z A 

 lucrărilor Comisiei din 6 şi 7 octombrie 2009 

 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale a României pentru UNESCO (Plx-366/16.09.2009). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Camera sesizată. În 

calitate de invitaţi, au participat la lucrările Comisiei: domnul Vasile 

Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional şi domnul Ioan Matei, şef serviciu în acelaşi minister, precum 

şi domnul deputat Horia – Dorin Uioreanu, preşedinte al Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia 

cu UNESCO. În calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori, 

preşedintele acestei comisii comune a susţinut adoptarea acestei 

propuneri legislative de reorganizare, ce va determina eficientizarea 

activităţii Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, mai ales în 

ceea ce priveşte derularea programelor internaţionale. Un punct de 

vedere contrar a fost prezentat de domnul secretar de stat Vasile Timiş, 

care a susţinut respingerea iniţiativei. Membrii Comisiei au analizat pe 

fond conţinutul propunerii legislative şi au expus puncte de vedere 

pentru şi împotriva adoptării. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi – 8 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere - să propună plenului adoptarea propunerii 

legislative, în forma prezentată de iniţiatori. 
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2. Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei Arheologice 

Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei (Plx-421/14.09.2009). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Din partea Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional au 

participat la lucrările Comisiei: domnul Vasile Timiş, secretar de stat şi 

domnul Ioan Matei, şef serviciu. Domnul secretar de stat, Vasile Timiş 

a prezentat punctul de vedere al ministerului, susţinând acordarea unui 

aviz negativ acestei propuneri legislative, deoarece,  în prezent, se află 

în lucru un proiect de lege mai amplu vizând acelaşi obiect de 

reglementare.  La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să avizeze negativ această iniţiativă legislativă. 

 

În ziua de 6 octombrie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei, au 

fost prezenţi un număr de 14 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan (G.P. 

al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

d-na secretar Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-

Costin Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al 

PD-L), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat 

Mircea Irimescu (Independent pe lângă G.P. al PNL), dl. deputat Mircea 

Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. deputat Marius 

Teodor Spînu (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al 

PNL), dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PSD+PC) şi dl. deputat Mădălin 

Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC); au fost absenţi: dl. vicepreşedinte Victor 

Socaciu (G.P. al PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al 
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PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC).  

 În ziua de 7 octombrie a.c., au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi: 

d-na preşedinte Raluca Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet 

Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na secretar Cornelia Brânduşa 

Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD+PC), 

dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR), dl. deputat Mircea Irimescu (Independent pe lângă G. P. al 

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

Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al 

PNL), dl. deputat Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan Popov 

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Marius Teodor Spînu (G.P. al 

PD-L), dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PSD+PC) şi dl. deputat Mădălin 

Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC); au fost absenţi: dl. vicepreşedinte Victor 

Socaciu (G.P. al PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al 

PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Florin 

Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC).  
 

 

 

  PREŞEDINTE, 

Raluca TURCAN 

       SECRETAR,  

        Florin –Costin  PÂSLARU 
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