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S I N T E Z A 

 Şedinţei din data de 13 ianuarie 2009 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege privind conservarea patrimoniului sonor al Societăţii 

Române de Radiodifuziune (PL-x 269/2008). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. În cursul dezbaterilor s-a accentuat faptul că există un patrimoniu 

sonor de o inestimabilă valoare, arhiva sonoră a radioului public numărând 

mii de benzi cu valoare de document istoric, artistic şi arhivistic, a căror 

depozitare necorespunzătoare poate duce la pierderea lor definitivă. În acest 

sens, d-na preşedinte Raluca Turcan a subliniat că problema este mai ales de 

ordin financiar şi nu de ordin legislativ, domeniul intrând sub incidenţa Legii 

patrimoniului mobil nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a reglementărilor din domeniul arhivelor. Pentru operativitate, d-na 

preşedinte a propus abordarea problemei conservării patrimoniului sonor cu 

ocazia dezbaterilor asupra bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune pe 

anul 2009. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative şi au 

hotărât, la propunerea d-nei preşedinte, să transmită Societăţii Române de 

Radiodifuziune o solicitare scrisă în legătură cu prezentarea unui material de 

informare privind situaţia actuală a arhivei sonore a radioului public, 

condiţiile de depozitare şi conservare ale acesteia. Considerând că texul 

proiectului de lege este nefuncţional, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului respingerea proiectului de lege. 
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2. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din 

Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL-x 596/2008). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Camera sesizată. Membrii 

Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative şi au hotărât cu majoritate de 

voturi, să propună plenului respingerea propunerii legislative - sub rezerva  

elaborării unui proiect mai amplu de reformare a  serviciilor publice de radio 

şi televiziune, care să soluţioneze şi actualele problemele financiare.  

3. Proiect de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public (PL-x 690/2008). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii, 

Cultelor şi Patrimoniului Naţional a participat la lucrările Comisiei domnul 

Demeter Andras Istvan. La  finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să propună plenului respingerea proiectului de lege. 

4. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietate privată 

a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, destinate sediilor de carte 

şi/sau publicaţii culturale (Pl-x 523/2008). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. Din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 

participat la lucrările Comisiei domnul Demeter Andras Istvan. În urma 

analizării textului iniţiativei legislative membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită Comisiei sesizate în fond un aviz negativ. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 

(2A/2008) la III salarii de bază  pentru funcţiile de specialitate din muzee şi 

biblioteci. Dezbateri în vederea întocmirii avizului (Pl-x 618/2008). Din 

partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a participat la 

lucrările Comisiei domnul Demeter Andras Istvan. În urma analizării textului 
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iniţiativei legislative membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

transmită Comisiei sesizate în fond un aviz pozitiv. 
  

 În  data de 13 ianuarie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au fost 

prezenţi un număr de 12 deputaţi: doamna 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 secretar Cornelia 

Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al 

PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat 

Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. deputat Marius Teodor Spânu (G.P. al 

PD-L) şi dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL); au fost absenţi: d-

na deputat Alma Roberta Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Vasile 

Cazan (G.P. al PD-L), dl. deputat Relu Fenechiu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-

L), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi dl. deputat 

Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC). 

 

 

 PREŞEDINTE, 
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            SECRETAR,  
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