
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de  17 şi 18 martie 2010 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a 

unor documente istorice, reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale  

României (PL-x 720/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului  

înlocuitor. În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au participat: domnul 

academician Florin Filip, director general al Bibliotecii Academiei Române, 

doamna Gabriela Dumitrescu, şef serviciu în cadrul Direcţiei Manuscrise şi 

Cărţi Rare al Bibliotecii Academiei Române şi domnul Dorin Dobrincu, 

directorul general al Arhivelor Naţionale. Membrii Comisiei au reluat 

examinarea proiectului de lege retrimis la Comisie de Plenul Camerei 

Deputaţilor. Reprezentanţii Bibliotecii Academiei au prezentat o serie de 

informaţii în legătură cu circumstanţele în care au fost predate documentele 

la Arhivele Naţionale precum şi amănunte privind tipurile de documente şi 

situaţia juridică a acestora. O parte din documente au intrat în colecţia 

Bibliotecii Academiei prin donaţii făcute de cetăţeni, într-o perioadă când 

Academia Română era privită ca un „for de uniune a tuturor românilor”. 

Doamna Gabriela Dumitrescu a subliniat faptul că fondul de manuscrise este 

în întregime catalogat, iar documentele, deşi predate la Arhivele Naţionale, 

nu au fost scoase din inventarele Bibliotecii Academiei. În contrapartidă, 

domnul director general Dorin Dobrincu a subliniat câteva aspecte ale 

deţinerii şi gestionării bunurilor de patrimoniu care fac obiectul solicitării de 
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restituire: inventarierea, studierea, conservarea, efectuarea operaţiunilor de 

restaurare necesare pentru documentele care se aflau într-o stare de 

conservare precară, asigurarea condiţiilor optime de conservare şi, mai ales, 

asigurarea accesului liber al cercetătorilor sau al celor interesaţi la 

documente. La finalul dezbaterilor, doamna preşedinte Raluca Turcan a 

sintetizat problematica specifică a proiectului de lege şi necesitatea solicitării 

Punctului de vedere al Guvernului, întrucât iniţiativa legislativă parlamentară 

datează din anul 2001 iar Comisia nu dispune decât de Punctul de vedere al 

Guvernului din acea perioadă. În acest sens, membrii Comisiei au hotărât să 

continue dezbaterea la viitoarea şedinţă, după primirea punctului de vedere al 

Guvernului. 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/28.10.2009). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările 

Comisiei: domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, doamna Anca Ginavar, director general al Direcţiei 

Generale de Dezvoltare Teritorială şi doamna Clara Stama, din partea 

Direcţiei Generale de Tehnică a Construcţiilor din Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, domnul arhitect Dan Marin, reprezentant al 

Ordinului Arhitecţilor şi domnul Petre Guran, director în cadrul Uniunii 

Arhitecţilor. Membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la viitoarea 

şedinţă, în prezenţa domnului Kelemen Hunor, ministrul culturii şi 

patrimoniului naţional, precum şi a unui reprezentant din partea grupului de 

iniţiatori .  

 În zilele de  17 şi  18 martie a.c., din totalul de 18 membri ai Comisiei 

au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi: d-na deputat Raluca Turcan (G.P. 
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al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. 

vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), dl. secretar Florin-Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), 

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

Irimescu (Independent), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), 

dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş 

(Independent); au fost absenţi: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al 

PD-L), domnul deputat Nicolae Bănicioiu (GP al PSD+PC), dl. deputat 

Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. 

al PSD+PC), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi domnul 

deputat Hunor Kelemen (GP al UDMR). 

  
  

 

     PREŞEDINTE, 
 

 Raluca TURCAN 

  SECRETAR, 

           Florin Costin PÂSLARU 
 

 


		2010-03-25T14:20:37+0200
	Marina A. Preda




