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În ziua de 8 martie a.c. din numărul total de 18 membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 18 deputaţi, dintre care: doamna deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. 

al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Victor BOIANGIU (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L) a fost înlocuit de doamna deputat 

Carmen AXENIE (G.P. al PD-L), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR 

(G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Teodor - Marius SPÎNU (G.P. al PD-

L) şi domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de domnul 

deputat Kerekes Károly (G.P. al UDMR).  

În zilele de 9 şi 10 martie a.c. din numărul total de 20 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat Roberta Alma 

ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat Cristian Ion BURLACU (G.P. al PD-L), 

domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor 

PALEOLOGU (G.P. al PD-L), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. 

al PD-L) şi domnul deputat Horea Dorin UIOREANU (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. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

comunicaţiilor (Plx-65/2011). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La dezbateri au 

luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN şi domnul deputat MÁRTON 

Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 

voturi, să avizeze favorabil proiectul de Lege.  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996  (Pl - x  27/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei a  participat doamna Irina CAJAL, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 



 

 

 

2

2

Culturii şi Patrimoniului Naţional. Din partea Arhivelor Naţionale la lucrările Comisiei 

au participat la lucrările Comisiei: domnul director adjunct NAGY Mihaly Zoltan şi 

doamna Ruxandra PRIMINESCU, şef birou. Iniţiatorul propunerii legislative, domnul 

deputat KEREKES Károly, a făcut o scurtă prezentare a modificărilor aduse Legii 

Arhivelor Naţionale. Au fost propuse amendamente pentru modificarea articolului 19 şi 

introducerea unui articol nou, 191, care vizează retrocedarea documentelor preluate în 

mod abuziv de la cultele religioase şi trecerea acestora în administrarea episcopatelor 

cultelor respective. În cursul luărilor de cuvânt s-a subliniat necesitatea asigurării şi 

după retrocedare a condiţiilor de securitate, de conservare, de publicitate şi 

accesibilitate a documentelor în vederea cercetării. La dezbateri au luat cuvântul: 

doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, 

doamna secretar Cornelia Brînduşa NOVAC, domnul deputat Teodor – Marius SPÎNU, 

domnul deputat Mircea IRIMESCU şi domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc. La 

finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi – 12 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere - să propună plenului un raport de adoptare, cu 

amendamente.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 330/2009 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 34/2011). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul 

vicepreşedinte Victor SOCACIU şi domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc. În 

cursul dezbaterilor a fost subliniat faptul că legea a cărei modificare se propune este 

abrogată. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate, avizarea 

negativă a propunerii legislative.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 330/2009 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 35/2011). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul 

vicepreşedinte Victor SOCACIU şi domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc. În 

cursul dezbaterilor a fost subliniat faptul că legea a cărei modificare se propune este 
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abrogată. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate, avizarea 

negativă a propunerii legislative.  

5. Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului imaterial (PL-x 769/2010). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor în vederea unei informări suplimentare. 

 

   

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PĂSLARU  
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