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În ziua de 26 octombrie a.c. din numărul total de 19 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat 

Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei ANGHEL 

(G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae BĂNICIOIU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat 

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

PD-L).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca TURCAN.  

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

1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Salonului de Artă al Tinerilor 

Debutanţi (Pl-x 623/2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Iniţiatorul 

propunerii legislative, domnul deputat Gheorghe Mirel TALOŞ a  solicitat amânarea 

discutării acesteia, până la primirea unui punct de vedere al actualului ministru al 

culturii şi patrimoniului naţional, precum şi identificarea unui spaţiu corespunzător 

pentru a găzdui Salonul de Artă al Tinerilor Debutanţi. Au luat cuvântul: doamna 

preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, domnul 

deputat Mircea IRIMESCU, domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc şi domnul 

deputat Gheorghe Mirel TALOŞ. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au fost de 

acord să amâne dezbaterea iniţiativei legislative pentru o viitoare şedinţă.      

2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 422/2010, 

republicată (Pl-x 144/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la lucrările Comisiei au participat: 

domnul secretar de stat Vasile TIMIŞ şi domnul Dan NICOLAE, consilier. Au luat 

cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor 

SOCACIU, domnul deputat Mircea IRIMESCU şi domnul deputat MÁRTON Árpád 

Francisc.  În cursul dezbaterilor domnul deputat Márton Árpád Francisc a subliniat 
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existenţa  unor prevederi contrare în conţinutul iniţiativei, care pe de o parte interzic 

manifestările organizate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice – lăcaşe de 

cult, iar pe de altă parte instituie încasarea unor taxe pe bilete la manifestări 

organizate, care să fie folosite pentru întreţinerea acestora. În urma dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport 

de respingere. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia (Pl-x 339/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Membrii Comisiei au hotărât să amâne discutarea proiectului de Lege până la proxima 

şedinţă la care să participe şi domnul KELEMEN Hunor, ministrul culturii şi  

patrimoniului naţional. 
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SECRETAR, 
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