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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 3 octombrie 2012
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor nr.

16/1996. Reexaminare la cererea unui grup de 65 de parlamentari USL.
Prioritate legislativă (PL-X 459/18.06.2011). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. În calitate de
invitaţi la lucrările Comisiei au participat: domnul deputat Daniel Buda,
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul deputat
Daniel Ciucă şi domnul deputat Lucian Nicolae Bode. Membrii Comisiei au
analizat un amendament transmis de Comisia juridică de disciplină şi
imunităţi în raportul preliminar, ce conţine prevederi referitoare la o
excepţiei de la prevederile acestei legi pentru birourile notariale şi Asociaţia
Naţională a Notarilor publici. La finalul dezbaterilor, doamna preşedinte
Raluca Turcan a solicitat reprezentanţilor Comisiei juridice de disciplină şi
imunităţi, să reformuleze, în cadrul Comisiei, amendamentul aflat în discuţie,
dezbaterea proiectului de lege urmând a fi reluată, ulterior, la o şedinţă
viitoare.
2.

Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 alin (3) din Legea

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PLX 619/25.10.2010).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Vot final. În calitate
de invitat, la lucrările Comisiei a participat doamna Irina Cajal, subsecretar
de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. În urma dezbaterilor,
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membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită plenului
un raport suplimentar de adoptare a proiectului de lege, în forma aprobată de
Senat.
3.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

4/2012 pentru modificarea Legii nr. 334/2002 (PL-x 162/29.05.2012).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Vot final. Doamna preşedinte
Raluca Turcan a subliniat faptul că dezbaterile s-au finalizat şi au fost
formulate amendamente. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât,
cu unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport de adoptare a
proiectului de lege, cu amendamente.
4.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.

193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă (PLx
209/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Vot final. Doamna
preşedinte Raluca Turcan a trecut în revistă concluziile dezbaterilor
anterioare. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, să avizeze favorabil proiectul de Lege.
5.
196/2003

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
privind

prevenirea

şi

combaterea

pornografiei

(PLX

175/29.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu
Comisa juridică, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport de respingere.
6.

Propunerea legislativă privind protecţia minorilor împotriva

presei cu conţinut indecent (PL-x 233/29.05.2012). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun cu Comisa juridică, de disciplină şi imunităţi.
Domnul deputat Victor Socaciu a propus respingerea propunerii legislative.

3

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului
un raport de respingere.
7.

Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului

de stabilire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale
europene ale culturii” pentru anii 2020-2033. Document UE. E 46/2012-s
COM(2012)407 – Controlul subsidiarităţii. Documentul a fost dezbătut de
Comisie, în conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul
decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de
acte legislative ale Uniunii Europene şi în temeiul Tratatului de la Lisabona
privind rolul parlamentelor naţionale. Parlamentarii au analizat documentul
european cu care a fost sesizată Comisia, pentru controlul subsidiarităţii,
precum şi punctul de vedere asupra documentului european, transmis de
Ministerul Afacerilor Europene, din cadrul Guvernului României. Membrii
Comisei au votat în unanimitate susţinerea faţă de acest document Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de
stabilire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale
europene ale Culturii” pentru anii 2020-2033, COM(2012)407 - ce nu
cuprinde dispoziţii de natură să încalce principiul subsidiarităţii.
În zilele de 2 şi 3 octombrie a.c. din numărul total de 18 membri ai
Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan (G.P. al
PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte
Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul secretar Florin Costin
Pâslaru, domnul deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea
Vasile Cazan (G.P. al PNL) dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl.
deputat Ciprian - Florin Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor

4

(G.P. al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl.
deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe
- Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi dl.
deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PNL), iar absenţi au fost: dl. deputat Florin
Serghei Anghel (G.P. al PD-L), d-na deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P.
al PD-L), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L) şi dl. deputat
Theodor Paleologu (G.P. al PD-L).

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

SECRETAR,
Florin Costin PÂSLARU

