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PROCES –VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 13, 14 şi 15 februarie  2007 

 
Din numărul total de 20 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de 13, 14 şi 15  

februarie  2007, au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela 

Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Zamfir 

Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Sorin Dan Mihalache 

(G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD) şi d-na deputat Florentina Toma 

(G.P. al PSD). Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Cătălin Micula. 

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

ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului 

cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001 (PL-x 9/2007). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat,  

domnul Sergiu Nistor, consilier al ministrului culturii şi cultelor, comisar pentru 

Programul Sibiu Capitală Cultural Europeană. Au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru şi domnul secretar Márton Árpád 

Francisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată. 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului (Plx-

905/27.11. 2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au 

participat, în calitate de invitaţi: din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului,  

domnul Ralu Filip, preşedinte, domnul  Gasparick Attila, vicepreşedinte şi domnul Ioan 

Onisei, membru; din partea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei: domnul Bogdan Iana, director executiv, domnul Călin Cozan, şef serviciu 

licenţe şi autorizări la direcţia juridică;  doamna Ioana Avădani, director executiv în cadrul 
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Centrului pentru Jurnalism Independent şi domnul George Chiriţă, director executiv la  

Asociaţia Română pentru Comunicaţii prin Cablu. Au participat de asemenea  la lucrările 

Comisiei reprezentanţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune: doamnele Mariana Milan 

şi Corina Raţiu şi domnii Eugen Cojocariu, Constantin Bucuroiu, Florin Bruşten şi Mircea 

Rucăreanu. În cadrul dezbaterilor membrii Comisiei au analizat textul propunerii 

legislative şi au amendat o serie de articole. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin 

Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, 

domnul deputat Emilian Valentin Frâncu, domnul deputat Mihai Adrian Mălaimare. 

Membrii Comisiei au hotărât  la finalul dezbaterilor adoptarea propunerii legislative, cu 

amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002. (Plx-

923/13.12.2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar 

Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Emilian Valentin Frâncu. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative, cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.504/2004 

privind instituţiile publice de spectacole şi concerte.(Plx-922/13.12.2006). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat din partea Ministerului 

Culturii şi Cultelor, domnul Demeter András István, director general. Au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul 

secretar Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Emilian Valentin Frâncu. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

La finalul dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative domnul preşedinte Cătălin 

Micula a adus în discuţie unele probleme apărute în activitatea Societăţii Române de 

Televiziune care au generat dezbateri publice. În consecinţă membrii Comisiei au hotărât 

să adreseze o invitaţie reprezentanţilor conducerii Societăţii Române de Televiziune 

pentru  informarea  Comisiei asupra unor subiecte punctuale.  

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA   

  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
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