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Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din ziua de 29 septembrie 

a.c. au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, iar absenţi au fost: dl. vicepreşedinte 

Victor Socaciu (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 Duşan Popov (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale). În ziua de 30 septembrie a.c., la şedinţa Comisiei au participat 

un număr de 14 deputaţi, iar absenţi au fost: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al 

PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat dl. deputat 

Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale) şi dl. deputat Mirel-Gheorghe Taloş (G.P. al PNL). Lucrările Comisiei au 

fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2002 

bibliotecilor (Plx-346/29.06.2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisie au participat: doamna Elena Târziman, director interimar la Biblioteca 

Naţională a României şi domnul Ioan Matei, şef serviciu, din partea Ministerului 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Membrii Comisiei au analizat şi amendat 

textul propunerii legislative în prezenţa iniţiatorului. Au luat cuvântul: doamna 

preşedinte Raluca Turcan, doamna vicepreşedinte Cornelia-Brânduşa Novac, domnul 

vicepreşedinte Amet Aledin, domnul secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul deputat 

Mircea Irimescu, dl. deputat Márton Árpád Francisc. Membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea propunerii legislative, cu 

modificări. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 977/2003 

privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi a Hotărârii nr. 978/2003 privind 

taxa pentru serviciul public de televiziune (Plx-429/21.09.2009). Prima Cameră 
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sesizată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Parlamentarii au analizat textul 

iniţiativei legislative şi au constatat că se află într-o situaţie atipică. Propunerea 

legislativă  urmăreşte modificarea a două hotărâri ale Guvernului privind instituirea 

taxei pentru radiodifuziune şi respectiv, pentru televiziune, dar din punct de vedere 

juridic, acest lucru nu poate fi realizat. Potrivit art. 60 din Legea nr.24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile de modificare se 

încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul normativ de bază, identificându-

se cu acesta. Prin urmare, în cazul modificării unei hotărâri a Guvernului printr-un act 

cu putere de lege, ne-am afla în prezenţa suprapunerii a două decizii de nivel diferit, ce 

nu se pot contopi. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan şi domnul 

deputat Márton Árpád Francisc. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

să propună plenului respingerea propunerii legislative. 

3. Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei Arheologice Cetăţile 

Dacice din Munţii Orăştiei (Plx-421/14.09.2009). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru viitoarea şedinţă.  

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
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SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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