
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor Comisiei din zilele de  21 şi  22 iunie 2011 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

 1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 351/07.06.2011). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. În urma 

votului, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului un raport de respingere - 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi  nici o 

abţinere. 

2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (PL-x 

389/07.06.2011). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde un aviz negativ acestui proiect 

de lege - 5 voturi pentru,  7 voturi împotrivă şi nici o abţinere. 

 3. În ziua de 22 iunie a.c., membrii Comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea  în  şedinţă comună cu Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă a Senatului. Pe ordinea de zi  s-a aflat: 

1. Audierea persoanelor nominalizate de grupurile parlamentare pentru 

a ocupa un post vacant în Consiliul Naţional al Audiovizualului. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului comun. Audierea a vizat ocuparea unui post, 

rămas vacant în urma expirării mandatului domnului Grigore Zanc propus de 

Grupurile Parlamentare PSD în anul 2006. Propunerea nominală a Grupurilor 

parlamentare ale PSD pentru postul de titular a fost domnul Grigore Zanc, iar 

pentru postul de supleant, domnul Florin Rotaru. Domnul Valentin-



 

 

 

2

 

Alexandru Jucan a fost propunerea nominală a Grupurilor parlamentare ale 

PD-L pentru postul de titular, iar pentru calitatea de supleant, domnul Marius 

Mihail Badea. În deschiderea lucrărilor, conducerile celor două comisii 

reunite au adus la cunoştinţa parlamentarilor problema existenţei unei 

posibile situaţii de incompatibilitate în componenţa Consiliului Naţional al 

Audiovizualului. În urma unor sesizări cu privire la mandatul domnul 

Constantin Duţu, s-a semnalat existenţa unor posibile condamnării rămase 

definitive, situaţie pentru care s-a solicitat un punct de vedere susnumitului. 

Domnul Constantin Duţu, membru titular al Consiliului Naţional al 

Audiovizualului a prezentat comisiilor reunite mai multe documente, precum 

şi  dovada  că nu are cazier. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor au 

hotărât să amâne  audierea pentru o şedinţă viitoare. 

  În ziua de 21 iunie a.c., la lucrările Comisiei, din numărul total de 20 

de membri au fost prezenţi 16 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), d-na secretar Brânduşa 

Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al 

PSD), dl. deputat Ion Cristian Burlacu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea 

Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Ciprian 

Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu 

(G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar - independent) şi dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu (G.P. al 

PNL) a fost înlocuit de doamna deputat Diana Tuşa (G.P. al PNL); absenţi au 
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fost: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin 

Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 

d-na deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L).  

În ziua de 22 iunie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), d-na secretar Brânduşa 

Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. deputat Ion Cristian Burlacu (G.P. al PD-

L), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea 

Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), 

dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Duşan Popov (G.P. 

al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al 

PNL), dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin 

Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă 

la un grup parlamentar - independent), absent a fost domnul deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR), iar d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al 

PD-L) a fost înlocuită de dl. deputat George Ionescu (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L) a fost înlocuit de dl. deputat 

Gelu Vişan (G.P. al PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) a 

fost înlocuit de dl. deputat Samoil Vîlcu (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin 

Pâslaru (G.P. al PSD) a fost înlocuit de dl. deputat Nica Ciprian (G.P. al 

PSD) şi d-na deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L) a fost 

înlocuită de dl. deputat Mircea Toader (G.P. al PD-L).  

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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