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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 17 noiembrie  2010 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale (Pl-x 459/2010). Dezbateri generale. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat, d-na Ruxandra PRIMINESCU, şef birou la 

Arhivelor Naţionale ale României, din cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. Domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc a propus, conform 

prevederilor Regulamentului, ca dezbaterea asupra acestui proiect de lege să 

aibă loc concomitent cu cele asupra altor iniţiative legislative, ce vizează 

modificarea Legii Arhivelor Naţionale, Legea nr. 16/1996, una dintre acestea 

având acelaşi obiect de reglementare. În urma expunerii punctului de vedere  

al reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor au fost formulate 

amendamente. Dezbaterile vor continua la viitoarea şedinţă a Comisiei. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor 16/1996 (Pl-x 

27/15.02.2010)Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Dezbaterile 

au fost amânate. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 

privind Codul Fiscal. (Pl-x 514/2010) Dezbateri  în vederea întocmirii 

avizului. Dezbaterile au fost amânate. 

4. Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din 

România (Pl-x 519/2010). Dezbateri generale. Raport Comun cu 

Comisia pentru Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
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naţionale. A participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Nicolae 

PĂUN, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale şi doamna Irina CAJAL, subsecretar 

de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Domnul deputat 

Nicolae PĂUN a propus analizarea amendamentului primit din partea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi efectuarea 

unui raport preliminar de către Comisia pe care o prezidează, care 

ulterior, să fie dezbătut în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

comunicare în masă, în vederea întocmirii raportului comun. Membri 

Comisiei au fost de acord cu propunerea domnului deputat. 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 339/2010). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Dezbaterile au fost amânate. 

În zilele de 16 şi 17 noiembrie a.c., din totalul de 19 membri ai 

Comisiei au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 12 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+PC), d-na deputat Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L) 

dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Duşan 

POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea IRIMESCU 

(independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Florin 

Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc 

(G.P. al UDMR), dl. deputat Gheorghe - Mirel TALOŞ (G.P. al PNL), d-na 

deputat Teodora Virgina TRANDAFIR (G.P. al PD-L), dl. deputat Mădălin 

Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC), iar următorii deputaţi au fost absenţi: dl. 

deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea CAZAN 
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(G.P. al PNL), dl. deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR), domnul 

deputat Nicolae BĂNICIOIU (G.P. al PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma 

ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat Theodor PALEOLOGU  (G.P. al 

PD-L) şi dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ ( independent - fără apartenenţă la 

un grup parlamentar).  

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin Costin   PĂSLARU           
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