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În zilele de 2 şi 3 martie a.c. din numărul total de 18 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, absenţi fiind: 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 ZOICAŞ (independent) şi doamna 

deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (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. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996  

(Pl - x  27/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au 

participat: din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul secretar 

de stat Vasile TIMIŞ, iar din partea Arhivelor Naţionale, domnul director general Dorin 

DOBRINCU, care a prezentat punctul de vedere negativ al Guvernului. Domnul 

deputat MÁRTON Árpád Francisc, în calitate de reprezentant al iniţiatorilor a făcut o 

scurtă prezentare a iniţiativei legislative. La dezbateri au luat cuvântul: doamna 

preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU şi domnul 

deputat MÁRTON Árpád Francisc. În cadrul luărilor de cuvânt au fost prezentate 

argumente pro şi contra cu privire la retrocedarea documentelor preluate în mod abuziv 

de la cultele religioase şi aflate în prezent la Arhivele Naţionale ale României. Membrii 

Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă şi amânarea votului 

final datorită lipsei de cvorum. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 330/2009 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 34/2011). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. La lucrările Comisiei a  participat domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, care a prezentat punctul de 

vedere negativ al Guvernului. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca 
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TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU şi domnul deputat MÁRTON 

Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului 

pentru proxima şedinţă.  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 330/2009 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 35/2011). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. La lucrările Comisiei a participat domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, care a prezentat punctul de 

vedere negativ al Guvernului. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca 

TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU şi domnul deputat MÁRTON 

Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului 

pentru proxima şedinţă.  

4. Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului imaterial (PL-x 769/2010). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor în vederea unei informări suplimentare. 
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