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Din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de 15 şi 16 

iunie a.c., au fost prezenţi 19, lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mihai Mălaimare (G.P. al PNL) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. 

al PNL), dl. secretar Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. 

deputat Sóki Béla (G.P. al UDMR), d-na Rodica Nassar (G.P. al PSD) a fost înlocuită 

de dl. Mihai Dumitriu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Sorin Mihalache (G.P. al PSD) a 

fost înlocuit de d-na Mihaela Rusu (G.P. al PSD). 

Şedinţa a fost condusă de d-na preşedinte Raluca Turcan. Comisia a adoptat, 

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, următoarea ordine 

de zi: 

1. Alegerea unui nou secretar al Comisiei. Grupul Parlamentar PRM a 

propus nominalizarea d-lui deputat Dumitru Avram, pentru funcţia de secretar al 

Biroului Comisiei, loc rămas vacant în urma trecerii d-nei deputat Lia Olguţa 

Vasilescu de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Propunerea a fost aprobată de către membrii 

Comisiei cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, republicată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. După 

finalizarea dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât aprobarea cu 

amendamente a propunerii legislative, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votării. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Zamfir Dumitrescu, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar 

Dumitru Avram, d-nele deputat Lavinia Şandru, Rusu Mihaela şi Angela Buciu, d-nii 

deputaţi Emilian Valentin Frâncu, Mihai Dumitriu,  Kelemen Hunor, Amet Aledin şi 

Radu Podgoreanu.  
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 

privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor 

cu stema Românei de către autorităţile şi instituţiile publice. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. În calitate de iniţiator, dl. senator Adrian Păunescu a fost invitat 

să participate la lucrările Comisiei. În urma discuţiilor pe articole, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, 

aprobarea proiectului de Lege, cu amendamente. La dezbateri au participat: d-na 

preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Zamfir Dumitrescu, dl. vicepreşedinte 

Petre Străchinaru, dl. secretar Dumitru Avram, d-nele deputat Ionica Popescu şi 

Angela Buciu, d-nii deputaţi Emilian Valentin Frâncu şi Radu Podgoreanu.  

4. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru 

membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite şi 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. La propunerea iniţiatorului, dl. deputat Zamfir 

Dumitrescu, discutarea proiectului de Lege a fost amânată, cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi în sală în momentul votării, pentru viitoare sesiune legislativă. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
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  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
 

 


