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

SINTEZA
Şedinţelor din zilele de 13 şi 14 noiembrie 2006
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, la cererea Preşedintelui României. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, au luat parte la lucrările Comisiei, domnul Ioan
Onisei, secretar de stat şi doamna Alis Vasile, şef serviciu în Ministerul Culturii şi Cultelor. La
finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea
modificărilor cuprinse în cererea de reexaminare adresată de Preşedintele României.
2. Analizarea unor sesizări adresate Comisei. Domnul preşedinte Cătălin Micula a prezentat
membrilor Comisiei o scrisoare adresată de către domnul Ralu Filip, preşedintele Consiliului
Naţional al Audiovizualului, domnului Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, care
a fost transmisă spre soluţionare Comisiei. Domnul preşedinte Cătălin Micula a prezentat, de
asemenea, membrilor Comisiei o solicitare din partea domnului Alexandru Mironov,
reprezentant al Comisiei Naţionale UNESCO, cu privire la

promovarea unui program de

sprijinire a învăţământului din mediul rural, pentru ridicarea nivelului de informare şi facilitarea
accesului la cultură, prin valorificarea „fondului de aur” al posturilor publice de radio şi
televiziune. În cursul discuţiilor s-a conturat necesitatea organizării unei dezbateri publice ample
cu participarea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Oficiului Român pentru
Drepturi de Autor, Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi ai Societăţii Române de
Televiziune.
În zilele de 13 şi 14 noiembrie a.c., din totalul de 21 de membri, au fost prezenţi un număr
de 16 deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL), d-na vicepreşedinte Rodica Nassar
(G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpád Francisc
(G.P al UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-na deputat Raluca Turcan
(G.P. al PNL), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir
Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P al UDMR), dl. deputat
Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL), d-na deputat Monica Octavia Muscă ( fără apartenenţă la
un grup parlamentar ), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Mircea
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Stănescu (G.P. al P.D) şi d-na deputat Florentina Toma (G.P. al PSD); absenţii fiind: d-na deputat
Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru ( fără apartenenţă la
un grup parlamentar ), dl. deputat Zamfir Dumitrescu ( fără apartenenţă la un grup parlamentar ), dl.
deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD).
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