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Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 19 aprilie a.c., 

au fost prezenţi 16 de deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. 

deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), 

dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), iar dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. 

deputat Zaharia Claudius; în ziua de 20 aprilie, au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind: d-na 

deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. 

deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) a 

fost înlocuit de dl. deputat Zaharia Claudius. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de d-na preşedinte Raluca Turcan.  

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Raportul de activitate pe anul 2004 al Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. La lucrările Comisiei au participat din 

partea Consiliului Naţional al Audiovizualului: dl. Şerban Pretor, membru, dl. Grigore 

Zanc, membru şi d-na Rodica Anghel, director. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca 

Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpád Francisc şi 

dl.deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât adoptarea 

raportului cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind 

trecerea Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti în subordinea Ministerului 

Culturii şi Cultelor. Dezbateri generale. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, 

dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpád Francisc şi dl.deputat 

Emilian Frâncu. Membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor la proxima şedinţă. 
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