PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES –VERBAL
al şedinţelor din zilele de 7, 8 , 9 şi 10 mai 2007
Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 7, 8, 9 şi 10
mai au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al
PSD), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (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 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind
constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent
de suport (PL-x 975/12.04.2007). Dezbateri în vederea redactării unui nou raport,
ca urmare a retransmiterii proiectului de lege la Comisie. În calitate de invitat a
luat parte la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul
director general Demeter Andras. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin
Micula, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád
Francisc, doamna deputat Angela Buciu şi domnii deputaţi Valentin Emilian
Frâncu şi Kelemen Hunor. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât
continuarea discuţiilor la o viitoare şedinţă.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic (PL-x 249/16.04.2007). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. În calitate de invitat a luat parte la lucrările Comisiei, din
partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul director general Demeter Andras.
Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre
Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc şi domnii deputaţi Valentin
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Emilian Frâncu, Amet Aledin şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul dezbaterilor
membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor la o viitoare şedinţă.
3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public (PL-x 279/23.04 2007). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor.
4. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de „1 ianuarie – Ziua României
Europene” ( Pl-x 237/10.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au
luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul secretar Márton Árpád
Francisc şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu, Amet Aledin şi Mihai Adrian
Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi respingerea propunerii legislative.
5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/2007 pentru
completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional (PL-x275/23.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor.
6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.331/2004
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2003 pentru
completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate
privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor
judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor
autonome de interes local (Pl-x 306/25.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii
avizului. Domnul deputat Zamfir Dumitrescu, în calitate de iniţiator, a anunţat
Comisia că a depus la Biroul Permanent solicitarea de retragere a iniţiativei
legislative din circuitul legislativ.
În data de 8 mai 2007 Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. Lucrările
Comisiilor reunite au fost conduse alternativ de domnul preşedinte Adrian Păunescu şi
de domnul preşedinte Cătălin Micula. Membrii Comisiilor au adoptat cu unanimitate
de voturilor următoarea ordina de zi:
1. Raportul anual de activitate al Societăţii Române de Televiziune şi Contul de
execuţie bugetară la data de 31 decembrie 2006 (Nr. 54/ DST). Dezbateri în
vederea redactării raportului comun. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrări:
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domnul Tudor Giurgiu, preşedinte director – general al Societăţii Române de
Televiziune, membrii ai Consiliului de Administraţie - d-na Ioana Cătălina
Popescu Băntoiu, d-na Mirela Tănăsescu, d-na Anne Marie Jugănaru, d-na Selda
Ismail, dl. Nicu Alifantis, dl. Sorin Burtea, dl. Tudor Barbu, dl. George Pruteanu şi
dl. Radu Toader - precum şi d-nele Cipriana Voicu, director economic şi Cristina
Constantinescu, director comunicare şi relaţii internaţionale. Membrii Comisiilor
reunite au pus întrebări şi au primit răspunsuri cu privire la activitatea serviciului
public de televiziune şi problemele financiare cu care se confruntă. Au luat
cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul vicepreşedinte Petre
Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc şi domnii deputaţi Valentin
Emilian Frâncu, Mihai Adrian Mălaimare şi Slavomir Gvozdenovici. La finalul
dezbaterilor membrii Comisiilor reunite au hotărât cu nici un vot pentru, 11 voturi
împotrivă şi 5 abţineri respingerea raportului anual de activitate.
2. Raportul anual de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune şi Contul de
execuţie bugetară la data de 31 decembrie 2006 (Nr. 54/DST). Dezbateri în
vederea redactării raportului comun. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrări:
d-na Maria Ţoghină, preşedinte – director general, membrii ai Consiliului de
Administraţie: d-na Mitzura Arghezi, d-na Mirela Fugaru, d-na Bogdana Balmuş
Păun, dl. Agoston Hugo, dl, Miomir Todorov, dl. Adrian Moise, dl. Dan Preda,
precum şi dl. Doru Vasile Ionescu – director al Departamentului Producţie
Editorială şi dl. Constantin Puşcaş – director al Departamentul Economic. După o
scurtă prezentare făcută de doamna Maria Ţoghină membrii Comisiilor reunite au
pus întrebări şi au făcut aprecieri cu privire la activitatea postului public de radio.
Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, doamna vicepreşedinte
Rodica Nassar, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton
Árpád Francisc, doamna deputat Lavinia Marcela Şandru - Vâlcov şi domnii
deputaţi Amet Aledin, Valentin Emilian Frâncu, Kelemen Hunor, Mihai Adrian
Mălaimare şi Slavomir Gvozdenovici. La încheierea dezbaterilor membrii
Comisiilor reunite au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în
momentul votului aprobarea raportului anual de activitate.
3. Raportul de activitate pe anul 2006 al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES (Nr.
54/DST). Dezbateri în vederea redactării raportului comun. În calitate de invitaţi
au luat parte la lucrări: domnul Ioan Roşca, director general, doamna Argentina
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Traicu, director general adjunct, domnul Paraschiv Marcu, director general adjunct
şi doamna Elena Murar, director financiar. După o sintetică prezentare a activităţii
agenţiei pe anul 2006, făcută de dl. Ioan Roşca, membrii Comisiilor reunite au pus
întrebări şi au primit răspunsuri cu privire la problemele cu care se confruntă
instituţia. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul
vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc şi
domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu, Mihai Adrian Mălaimare şi Slavomir
Gvozdenovici. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiilor reunite au hotărât cu
unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului aprobarea
raportului anual de activitate.
4. Raportul anual de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul
2006 (Nr. 54/DST). Dezbateri în vederea redactării raportului comun. Au luat
parte la lucrările Comisei în calitate de invitaţi, domnul Ralu Filip, preşedinte,
domnul Attila Gasparik, vicepreşedinte şi domnii Gelu Trandafir şi Ioan Onisei,
membri ai Consiliului. Domnul Ralu Filip a făcut o prezentare a activităţii
Consiliului în cursul anului 2006 şi a răspuns întrebărilor puse de membrii
Comisiilor reunite. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, domnul
vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, doamna
deputat Ionica Popescu şi domnii deputaţi Valentin Emilian Frâncu, Mihai Adrian
Mălaimare şi Slavomir Gvozdenovici. La încheierea dezbaterilor membrii
Comisiilor au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi în momentul votului
aprobarea raportului anual de activitate.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007 (PL-x
352/2.05.2007). Dezbateri în vederea

redactării

avizului comun. Din partea

Ministerului Economiei şi Finanţelor au luat parte la lucrările Comisiilor, d-na Ana
Radu, director şi d-na Constanţa Culcer, şef serviciu. Au luat cuvântul: domnul
preşedinte Cătălin Micula, domnul secretar Márton Árpád Francisc şi domnul
deputat Valentin Emilian Frâncu. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiilor
reunite au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (PL-x
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911/27.11.2006). Dezbateri în vederea redactării avizului comun. Din partea
Ministerului Economiei şi Finanţelor au luat parte la lucrările Comisiilor, d-na Ana
Radu, director şi d-na Constanţa Culcer, şef serviciu. Au luat cuvântul: domnul
preşedinte Cătălin Micula, domnul secretar Márton Árpád Francisc şi domnul
deputat Valentin Emilian Frâncu. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiilor
reunite au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
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