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Din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 19 februarie 

a.c., au fost prezenţi un număr de 21 deputaţi, lipsind dl. deputat Cătălin Micula (G.P. al 

PNL) şi dl. deputat Liviu Codârlă (G.P. al PD-L); în ziua de 20 februarie a.c. au fost 

prezenţi un număr de 20 deputaţi, lipsind: d-na deputat Rodica Nassar (G.P. al PSD), dl. 

deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL) şi dl. deputat  Liviu Codârlă (G.P. al PD-L). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru. 

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

ordine de zi:  

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002. (Pl - x 27/11.02.2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În 

calitate de invitat a luat parte la lucrările Comisiei domnul Ioan Onisei, membru al 

Consiliului Naţional al Audiovizualului. Membrii Comisiei au analizat conţinutul 

propunerii legislative şi conţinutul punctului de vedere al Guvernului în cadrul 

dezbaterilor generale. Au luat cuvântul domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, 

domnul secretar Márton Árpád Francisc, d-nul deputat Emilian Valentin Frâncu. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate  de voturi (12 voturi 

pentru respingere şi 1 abţinere) să propună plenului  respingerea propunerii legislative. 

2. Proiectul de Lege pentru completare a Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii 

de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 

(Pl-x 14/4.02.2008). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat cuvântul: 

domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, d-

nul deputat Emilian Valentin Frâncu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi să  avizeze favorabil această iniţiativă legislativă. 
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3. Propunere legislativă pentru liniştea românilor şi a României (Pl-x 26/11.02.2008). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte 

Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Angela 

Buciu, d-nii deputaţi Emilian Valentin Frâncu şi Dan Horaţiu Buzatu. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (11 voturi pentru 

respingere şi 2 voturi împotriva respingerii) să avizeze negativ această iniţiativă 

legislativă. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Petre STRĂCHINARU   

  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
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