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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  22, 23, şi 24 noiembrie 2011 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii 

„Consolidare şi Restaurare Cazino Constanţa”, de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii 

„CNI”-S.A. (PL–X 579/7.11.2011). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru administraţiei publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. Din partea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional a participat la lucrările Comisiei doamna subsecretar 

de stat Irina Cajal. Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege şi au 

subliniat necesitatea intervenţiei rapide cu lucrări de restaurare-consolidare 

asupra clădiri Cazino Constanţa, care se află într-o stare avansată de 

degradare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport de adoptare în forma  

prezentată 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile (PL-x 578/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Din partea Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional a participat, la lucrările Comisiei, doamna 

subsecretar de stat Irina Cajal, iar din partea Regiei de Distribuţie şi 
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Exploatarea Filmelor „România Film”, domnul director general Marius 

Iuraşcu. Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege şi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi ,să propună plenului un raport de adoptare în forma 

prezentată. 

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi 

grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile (PL-X 522/19 

septembrie 2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Din partea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional a participat la lucrările Comisiei doamna subsecretar 

de stat Irina Cajal, iar din partea Regiei de Distribuţie şi Exploatarea 

Filmelor „România Film”, domnul director general Marius Iuraşcu. Aşa  cum 

s-a solicitat la şedinţa precedentă de dezbatere a acestui proiect de lege 

domnul Marius Iuraşcu a prezentat membrilor Comisiei proiectul de hotărâre 

privind reorganizarea Regiei de Distribuţie şi Exploatarea Filmelor 

„România Film”, precum şi o serie de modificări aduse anexelor la ordonanţa 

aflată în dezbatere. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită plenului un raport de adoptare a Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice 

a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic precum şi a altor imobile, 

cu amendamente. 

În zilele de 22, 23 şi 24 noiembrie a.c. la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 20 de membri au fost prezenţi 15 deputaţi: d-na deputat 

Raluca Turcan (G.P. al PD-L),  dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al 

PSD), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na 

secretar Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin 
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Pâslaru (G.P. al PSD), dl. 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 Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin 

Ciprian Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), 

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), dl. deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la un grup parlamentar - 

independent), iar următorii parlamentari au fost absenţi: d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al 

PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Horea Dorin 

Uioreanu (G.P. al PNL) şi d-na deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al 

PD-L).  

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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