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S I N T E Z A 
lucrărilor şedinţei  din ziua de 7 septembrie 2005 

 

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

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2005 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind acordarea creşterilor salariale ce se 

vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi nr. III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil proiectul de lege în forma prezentată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votului. 

2. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisei au analizat proiectul de 

lege şi au hotărât avizarea favorabilă în forma prezentată, cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votării. 

3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, d-na 

senator Verginia Vedinaş, din partea grupului de iniţiatori şi dl. Ioan Onisei, secretar de stat 

în Ministerul Culturii şi Cultelor. Membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii 

legislative cu un vot majoritar negativ, prin decizia  preşedintelui ( trei voturi pentru, şase 

voturi împotrivă şi trei abţineri). 

4. Propunere legislativă pentru completarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 republicată, privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.  În calitate de invitat a luat parte la 

lucrările Comisiei dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. 

Prezentarea propunerii legislative a fost susţinută de d-na preşedinte Raluca Turcan, în 
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calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori. La discuţii au luat cuvântul: d-na deputat 

Gabriela Creţu şi d-nii deputaţi Mihai Mălaimare şi Valentin Emilian Frâncu. Având în 

vedere fondul modificării instituite de propunerea legislativă, în cursul discuţiilor, a fost 

subliniată necesitatea invitării reprezentanţilor conducerilor Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, la o discuţie pe marginea problemelor 

de finanţare ale celor două instituţii. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, aprobarea propunerii 

legislative cu un amendament. 

La lucrările Comisiei din data de 7 septembrie a.c. din numărul total de 22 membrii, au fost 

prezenţi 20, lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL ) şi dl. Bogdan Olteanu 

(G.P. al PNL).  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 
 

Dumitru AVRAM 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


