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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Afacerilor Externe 
- Felix Zaharia – director adjunct 
De la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
- Tunsu Nadia Doina – consilier UNESCO 
De la Academia Română 
- acad. Filip Florin – director general al Bibliotecii Academiei Române 
- Dumitrescu Gabriela – şef serviciu 
De la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
- Pârvu Rodica – director general   
Iniţiatori 
- deputat Amet Aledin  
- deputat Horea Dorin Uioreanu  
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 

Miercuri, 26 mai 2010  
 

AVIZE  
 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002. Pl.x. 276/2010. Aviz. 
Termen: 17 mai 2010. Iniţiator: deputat Amet Aledin. C.D. – Cameră 
decizională. 
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor 
în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele 
structurale ale Uniunii Europene alocate României. PL.x. 296/2010. Aviz. 
Procedură de urgenţă. Termen: 20 mai 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
 3. Proiect de Lege pentru instituirea sărbătorii limbii tătare. PL.x. 256/2010. 
Aviz. Termen: 17 mai 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Giurgiu Mircia, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin, senatori PNL: Frâncu Emilian Valentin. C.D. – Cameră 
decizională. 
 

RAPOARTE  
 

 4. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificativelor 
obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de 
învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009. PL.x. 
321/2010. Raport. Termen: 31 mai 2010. Iniţiator: Guvern.  C.D. – Prima 
Cameră sesizată.  
 5. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 3 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor referitor la data efectivă a instrumentelor de 
ratificare, acceptare sau participare la Convenţie, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 209/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 6. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei şi în cazul 
lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 210/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
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Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată.  
 7. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei referitor la 
lucrările anumitor organizaţii internaţionale, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 211/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată.  
 8. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale a drepturilor 
de autor, cu declaraţie supliment legată de articolul XVII şi rezoluţie referitoare la 
articolul XI, adoptată la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele 
Membre ale UNESCO. Pl-x 212/2010. Raport comun cu Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi 
PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi 
PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi 
PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată.  
 9. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale privind 
drepturile de autor, cu Declaraţie supliment referitoare la articolul XVII şi 
Rezoluţie cu privire la articolul XI, revizuită la Paris, Franţa, 24 iulie 1971, de către 
Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 213/2010. Raport comun cu Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi 
PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi 
PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată.  
 10. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenţia 
Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 
referitor la aplicarea Convenţiei în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a 
refugiaţilor, adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale 
UNESCO. Pl-x 215/2010. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: 
Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: 
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Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: 
Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 11. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor 
la aplicarea Convenţiei în cazul anumitor organizaţii internaţionale, adoptat la 
Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 
216/2010. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, 
Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, 
Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, 
Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-
Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, 
senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 12. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei pentru Educaţie 
Tehnică şi Vocaţională, adoptată la Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, de către 
Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 218/2010. Raport comun cu Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi 
PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi 
PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 13. Propunere legislativă pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea 
circulaţiei internaţionale a materialelor vizuale şi auditive cu caracter educaţional, 
ştiinţific şi cultural, cu protocol de semnătură şi formă model de certificat puse la 
dispoziţie în articolul IV a sus menţionatului acord, adoptat la Beirut, Liban, în 10 
octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 219/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 14. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului instituind o Comisie 
de conciliere şi de bune oficii, responsabilă cu căutarea rezolvării oricăror dispute 
care pot apărea între statele părţi la Convenţia asupra discriminării în educaţie, 
adoptat la Paris, Franţa, 10 decembrie 1962, de către Statele Membre ale UNESCO. 
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Pl-x 214/2010. Raport. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: 
Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: 
Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: 
Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 

Joi, 27 mai 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

Miercuri, 26 mai 2010  
 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 (Pl.x. 
276/2010). Aviz. 
 Domnişoara expert Ioana Florina Mînzu a prezentat propunerea legislativă 
care are ca obiect de reglementare modificarea Legii Bibliotecilor în ceea ce 
priveşte atribuţiile şi rolul Bibliotecii Academiei Române, în sensul stabilirii unor 
noi funcţii pentru Biblioteca Academiei Române şi a criteriilor de normare a 
personalului angajat al acestei instituţii.  
 Domnul acad. Filip Florin, director general al Bibliotecii Academiei 
Române, a precizat că este vorba de o aliniere a Bibliotecii Academiei Române la 
celelalte biblioteci, deoarece nu există un nomenclator de funcţii, iar acest lucru nu 
solicită fonduri suplimentare de la buget. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului eliberarea 
avizului favorabil, care a fost aprobat cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri. 

S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (PL.x. 296/2010). 
Aviz.  
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 Domnişoara expert Ioana Florina Mînzu a prezentat propunerea legislativă 
care are ca obiect de reglementare facilitarea absorbţiei instrumentelor structurale, 
prin garantarea creditelor contractate de către beneficiarii acestor fonduri în 
vederea asigurării contribuţiei proprii. Beneficiarii programului pot fi unităţile 
administrativ teritoriale, instituţiile de învăţământ superior de drept public 
acreditate, instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate, operatorii 
regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare, dar numai cu respectarea 
condiţiilor cumulative prevăzute în program.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului eliberarea 
avizului favorabil, care a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 

A urmat proiectul de Lege pentru instituirea sărbătorii limbii tătare (PL.x. 
256/2010). Aviz. 
 Domnişoara expert Ioana Florina Mînzu a prezentat propunerea legislativă 
care are ca obiect de reglementare instituirea sărbătorii limbii tătare în ziua de 11 
mai. Prin acest proiect se are în vedere posibilitatea organizării în această zi a unor 
manifestări culturale, iar în unităţile de stat şi particulare, unde se predau limba 
tătară şi religia islamică, să se desfăşoare acţiuni dedicate sărbătorii; totodată, 
Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radio trebuie să 
transmită în cadrul emisiunilor dedicate minorităţilor aspecte ale manifestării, iar 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să ofere, cu această ocazie, 
pentru merite deosebite, distincţii, premii, medalii şi titluri onorifice cadrelor 
didactice şi elevilor. 

Domnul deputat Mihai Radan a propus avizarea favorabilă şi a arătat că este 
un sprijin moral pentru această minoritate. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a considerat că este vorba 
despre un exces de legiferare, deoarece nu este nevoie de o lege pentru sărbătorirea 
unei zile având în vedere faptul că nu există în legislaţie nici o interzicere în acest 
sens, dar va vota favorabil din respect pentru prezervarea identităţii culturale.  

Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul susţine 
proiectul de lege.  

Domnul deputat Amet Aledin, iniţiator al proiectului de lege, a subliniat că la 
Comisia pentru cultură, care este comisia sesizată în fond, data de 11 mai pentru 
această sărbătoare a fost înlocuită cu data de 5 mai. Totodată, a menţionat că acest 
proiect de lege nu implică nici efort financiar din partea statului. 

Domnul deputat Dragoş Zisopol a susţinut avizarea favorabilă şi a arătat că 
astfel de sărbători sunt considerate ca nişte sărbători ale credinţei.  

Domnul deputat Mihai Surpăţeanu susţine avizarea favorabilă a proiectului 
de lege.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a subliniat faptul că decizia de avizare 
favorabilă nu este simplă deoarece prin aprobarea acestui proiect de lege se 
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deschide posibilitatea ca şi celelalte 18 minorităţi naţionale să aibă solicitări 
similare. A propus ca amendamente la art. 3 înlocuire sintagmei „vor desfăşura” cu 
sintagma „pot desfăşura” şi eliminarea art.4.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului eliberarea 
avizului favorabil cu amendamente, care a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 2 
abţineri.  

Dezbaterile au continuat cu proiectul de lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea 
reciprocă a calificativelor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea 
studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti 
la 22 mai 2009 (PL.x. 321/2010). Raport. 
 Domnişoara expert Ioana Florina Mînzu a prezentat proiectul de lege care are 
ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificativelor 
obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de 
învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti, la 22 mai 2009. 
Acordul bilateral vizează recunoaşterea reciprocă a calificativelor academice 
obţinute, în scopul accesului şi continuării studiilor în instituţii de învăţământ 
superior acreditate din cele două ţări, ceea ce va contribui la facilitarea mobilităţii 
academice. 

Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul susţine 
aprobarea proiectului de lege.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului aprobarea 
proiectului de lege.  Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea proiectului de lege, în forma transmisă de iniţiator.    
 Lucrările şedinţei comisiei au continuat cu dezbaterea punctelor 5 – 14 de 
pe ordinea de zi.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că există o problemă 
în privinţa modului de iniţiere şi a traseului urmat de aceste propuneri legislative, 
fapt sesizat şi de Departamentul Legislativ al Camerei Deputaţilor. În adresa 
primită de Comisie de la Departamentul Legislativ este semnalat faptul că în 
conformitate cu prevederile art. 91 din Constituţia României, republicată, precum şi 
ale Legii nr. 590/2003 privind tratatele, încheierea unui tratat, în sensul de act 
juridic, indiferent de denumire sau de formă, care consemnează în scris un acord la 
nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel de departament, trebuie să 
îndeplinească procedura prevăzură expres de această lege.  
 Potrivit legii, prin ratificare se înţelege modalitatea de exprimare a 
consimţământului de a deveni parte la o înţelegere internaţională care a fost 
semnată de partea română.  
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 Din documentele anexate iniţiativei legislative nu rezultă îndeplinirea 
condiţiei de semnare a înţelegerii internaţionale de către partea română şi nici de 
parcurgere a procedurii prevăzute de lege, astfel încât iniţiativa legislativă este 
lipsită de obiectul de reglementare.  
 Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, în calitate de iniţiator al propunerilor 
legislative, a precizat faptul că aceste propuneri legislative au primit avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, dar nu există încă un Punct de vedere al 
Guvernului.  
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât ca proiectele de lege de la punctele 
5-14 din ordinea de zi să fie amânate pentru săptămâna viitoare pentru a fi prezent 
un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe.  

 
 

 În ziua de joi, 27 mai 2010, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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