
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES –VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 21, 22 , 23 şi 24 mai 2007 

 Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din zilele de  21 şi 22, au 

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

Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD), iar în 

zilele de 23 şi 24, mai au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, lipsind: d-na deputat  

Rodica Nassar (G.P. al PSD), d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat  Sorin 

Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat  Radu Podgorean (G.P. al PSD).  

Lucrările Comisiei au fost conduse  de domnul preşedinte Cătălin Micula. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor  celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.75 din 16 iulie 

1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 

sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice ( Pl- x 348/ 

02.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Cătălin Micula, domnul secretar Márton Árpád Francisc şi domnii 

deputaţi Valentin Emilian Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 

avizarea negativă a propunerii legislative. 

2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei Române, modificată prin Legea 

nr.564/2004 (PL-x 380/09.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au 

luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre 

Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, doamna deputat Angela 

Buciu  şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. La 
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finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi avizarea negativă a propunerii legislative. 

3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii privind organizarea 

şi funcţionarea Societăţii Române Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.-

x301/14.05.2007) Dezbateri în vederea întocmirii raportului ( prima Cameră 

sesizată). În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei, din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul secretar general Virgil Ştefan Niţulescu, 

din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, doamna Maria Ţoghină, 

preşedinte-director general şi domnul Florin Bruşten, secretar general al 

Studiourilor Regionale, iar din partea Societăţii Române de Televiziune, domnul 

Titi Dincă, director de Programe. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul 

secretar Márton Árpád Francisc, domnul secretar Dumitru Avram, doamna deputat 

Angela Buciu şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu şi Mihai Adrian 

Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue 

dezbaterile la următoarea şedinţă. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic (PL-x 249/16.04.2007). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei, din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul Virgil Ştefan Niţulescu, secretar 

general şi domnul director general Demeter Andras. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul 

secretar Márton Árpád Francisc şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu, Amet 

Aledin şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât continuarea discuţiilor la o viitoare şedinţă. 

5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/2007 pentru 

completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

naţional (PL-x275/23.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În 

calitate de invitat a luat parte la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Culturii 

şi Cultelor, domnul Virgil Ştefan Niţulescu, secretar general. Au luat cuvântul: 
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domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, 

domnul secretar Márton Árpád Francisc şi domnii deputaţi Valentin Emilian 

Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului 

respingerea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind 

protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes naţional, respectiv adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2007 în forma 

prezentată de Guvern. 

6. Proiectul de Lege pentru completarea  art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public (PL-x 279/23.04 2007). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei, din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul Virgil Ştefan Niţulescu, secretar 

general şi domnul Florin Vlădan, consilier al vicepreşedintelui Agenţiei pentru 

Valorificarea Activelor Statului. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin 

Micula şi domnul secretar Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au  hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votului aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

7. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative din sistemul 

naţional de decoraţii ( PL-x 322/ 02.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc şi 

domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la proxima 

şedinţă. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA   

  SECRETAR, 
 

  Dumitru AVRAM 
 


