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S I N T E Z A 

 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 22,  23 şi 24 februarie 2011 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

          1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

nr. 16/19968 (PL- x 459/2010). Proiectul a fost retrimis la Comisie în  

şedinţa din data 14 februarie. Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

suplimentar. 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 adjunct NAGY Mihai Zoltan 

şi doamna Ruxandra PRIMINESCU, şef birou. La finalul dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi (10 

voturi pentru, nici un vot împotrivă şi o abţinere), să propună plenului un 

raport  suplimentar cu amendamente, care îl înlocuieşte pe cel distribuit în 

data de 11 februarie. 

2.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia (PL- x 17/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a luat parte domnul Vasile 

TIMIŞ, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, care a prezentat punctul de vedere negativ al Guvernului. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi, să propună plenului un raport de adoptare cu includerea 

amendamentelor propuse Consiliul Legislativ. 
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3. 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. pentru 

o şedinţă viitoare. 

În zilele de 22, 23 şi 24 februarie a.c., din totalul de 18 membri ai 

Comisiei au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 11 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 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) şi 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 Mircea IRIMESCU (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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