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PROCES – VERBAL 

al şedinţei din ziua de 18 martie 2008 

 
Din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 11 martie a.c., 

au fost prezenţi un număr de 22 deputaţi, lipsind  dl. deputat Liviu Codîrlă (G.P. al PD-L). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul de dl. 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 

din 2002 (Pl–x 45/5.03.2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de 

invitat a luat parte la lucrările Comisiei, din partea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, domnul Ioan Onisei, membru. Au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, doamna vicepreşedinte Rodica Nassar, domnul 

secretar Márton Árpád  Francisc, doamna deputat Angela Buciu şi domnii deputaţi 

Emilian Valentin Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (12 voturi pentru respingere şi 2 abţineri)  

respingerea  propunerii legislative. 

2. Întâlnire cu doamna Mia DE VITS, eurodeputat belgian, membru al Comisiei pentru 

piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi membru supleant în Comisia pentru afaceri 

economice şi monetare din cadrul Parlamentului European. În cursul dezbaterilor au 

luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád  

Francisc, domnii deputaţi Emilian Valentin Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. Au 

avut loc discuţii cu privire la unele puncte de interes exprimate de oaspete: libertatea 

presei în România, situaţia minorităţilor, dezvoltarea relaţiilor culturale cu state 

europene, schimburi culturale etc. 

3. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PL-x 653/02.11.2004). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=5935


 2

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naţionale 

(Pl.382/09.06.2003). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 
5. Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice” (Pl 643/20.10.2003). Dezbateri în   

vederea întocmirii raportului suplimentar. 
6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (Pl - x 809/01.11.2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (Pl - x 155/19.03.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

 Membrii Comisiei au hotărât  în unanimitate să se procedeze la  studiu individual 

asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative privind modificarea Legii Arhivelor, 

până la proxima şedinţă. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA   

  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=4042
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=4307
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7243
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7243

	PROCES – VERBAL
	Dumitru AVRAM


		2008-03-19T02:58:46+0200
	Marina A. Preda




