PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor şedinţelor din zilele de 31 mai, 1 şi 2 iunie 2005
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2004. Dezbateri în
vederea întocmirii raportului comun.
Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor s-au reunit în şedinţă
comună în ziua de 31 mai 2005. Şedinţa a fost condusă de d-na preşedinte Raluca Turcan. La
lucrările Comisiei au luat parte: preşedintele – director general al Societăţii Române de
Televiziune, dl. Valentin Nicolau, membri ai Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului
Director. Raportului a fost prezentat de către dl. Valentin Nicolau.
După încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au procedat la votarea

raportului de

activitate pe anul 2004 al Societăţii Române de Televiziune, rezultatul fiind: 7 voturi pentru şi 17
voturi împotrivă. Prin exprimarea votului majoritar negativ, Comisiile au hotărât să propună
plenului Parlamentului respingerea Raportului de activitate pe anul 2004.
2. Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2004.
Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun.
Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor s-au reunit în şedinţă
comună în ziua de 31 mai 2005. La lucrările Comisiei au luat parte: preşedintele – director
general al Societăţii Române de Radiodifuziune, dl. Dragoş Şeuleanu, membri ai Consiliului de
Administraţie şi ai Consiliului Director. Raportul a fost prezentat de dl. Dragoş Şeuleanu şi de
membrii ai Consiliului de Administraţie.
După încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au procedat la votarea raportului de
activitate pe anul 2004 al Societăţii Române de Radiodifuziune, rezultatul fiind: 8 voturi pentru,
15 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Prin exprimarea votului majoritar negativ, Comisiile au hotărât
să propună plenului Parlamentului respingerea Raportului de activitate al Societăţii Române de
Radiodifuziune pe anul 2004.
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune, republicată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din cauza imposibilităţii
iniţiatorului de a lua parte la lucrările Comisiei, dezbaterile au fost amânate.
Din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 31 mai, au fost
prezenţi 21, lipsind d-nele deputat Lavina Marcela Şandru (fără apartenenţă la un grup
parlamentar) şi Marilena Florentin Toma (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă
(G.P. al PNL) fiind înlocuită de dl. deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), dl. deputat Bogdan
Olteanu (G.P. al PNL) a fost înlocuit de către dl. deputat Nini Săpunaru (G.P. al PNL), dl. deputat
Mihai Mălaimare (Independent, afiliat G.P. al PNL) a fost înlocuit de către dl. deputat Mircea
Iustian (G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de către
dl. deputat Kovács Attila (G.P. al UDMR), iar dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost
înlocuit de către dl. deputat Király András (G.P. al UDMR). În ziua de 1 iunie, au fost prezenţi 20
de membri, lipsind dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), d-na deputat Monica Octavia
Muscă (G.P. al PNL) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). La lucrările Comisiei din ziua
de 2 iunie, au fost prezenţi 20 de deputaţi, lipsind dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dna deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), iar dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL).
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