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În ziua de 22 martie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 17 deputaţi, dintre care: doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR 

(G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Cristian PETRESCU (G.P. al PD-L), 

domnul deputat MARTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR) a fost înlocuit timp de trei 

ore de domnul deputat FARAGÓ Petru (G.P. al UDMR), iar absenţi au fost: doamna 

deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), domnul deputat KELEMEN Hunor 

(G.P. al UDMR) şi domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ (independent); în data de 23 

martie a.c. din numărul total de 20 de membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 

deputaţi, dintre care: doamna deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L) a fost 

înlocuită de domnul deputat SPÎNU Marius Teodor (G.P. al PD-L), domnul deputat 

KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR), a fost înlocuit de domnul deputat FARAGÓ Petru 

(G.P. al UDMR), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. al PD-L) a 

fost înlocuită de domnul deputat GHEORGHE Tinel (G.P. al PD-L), iar absent a fost 

domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ (independent); în ziua de 24 martie a.c. din 

numărul total de 20 de membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, 

absenţi fiind: doamna deputat Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), doamna deputat 

Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. domnul deputat KELEMEN Hunor 

(G.P. al UDMR), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. al PD-L) şi 

domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ (independent). 

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de doamna preşedinte Raluca 

TURCAN şi de domnul vicepreşedinte AMET Aledin.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (P. l. x - 48/2011). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Prima Camera sesizată. La lucrările Comisiei au 

participat, în calitate de invitaţi: domnul Vasile TIMIŞ, secretar de stat în Ministerul 
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Culturii şi Patrimoniului Naţional şi doamna Adriana POP, consilier în cadrul 

Compartimentului Relaţii Externe al aceluiaşi minister; reprezentaţi ai Consiliului 

Naţional al Audiovizualului: domnul Răsvan POPESCU - preşedinte, domnul Ioan 

ONISEI - vicepreşedinte, următorii membrii: doamna Narcisa IORGA,  doamna 

Cristina TREPCEA, domnul SZASZ Attilla, domnul Gelu TRANDAFIR, domnul 

Constantin DUŢU, domnul Christian MITITELU, precum şi domnul Petre DINCĂ, 

consilier juridic şi Rodica Anghel, consilier în cadrul aceleiaşi autorităţi; din partea 

Consiliului Român pentru Publicitate a participat doamna Giorgiana GRECU; domnul 

George CHIRITĂ a participat în calitate de reprezentant al Asociaţiei Române pentru 

Comunicaţii Audiovizuale; radiodifuzorii au  fost reprezentaţi după cum urmează: 

domnul Ioan MAZILESCU- Prima TV, doamna Nicoleta POPA – Naţional TV, 

doamna Mirela BAMBOE - Antena 1, doamna Adriana PĂPUREANU – Pro TV, d-na 

Roxana NICULESCU – Realitatea  şi domnul Cătălin BĂLEANU - Kanal D. 

  În cadrul dezbaterilor generale domnul secretar de stat  Vasile TIMIŞ a prezentat  

un punct de vedere al Guvernului. Din partea invitaţilor au luat cuvântul: domnul 

Răsvan POPESCU, domnul Christian MITITELU, domnul Gelu TRANDAFIR, 

doamna Narcisa IORGA, doamna Cristina TREPCEA, domnul George CHIRITĂ, 

doamna Adriana PĂPUREANU şi doamna Giorgiana GRECU. Membrii Comisiei au 

analizat textul iniţiativei legislative precum şi pe cel al noului Cod audiovizual, publicat 

în Monitorul Oficial la data de 11 martie a.c. şi au propus amendamente. La dezbateri 

au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor 

SOCACIU, doamna secretar Cornelia Brînduşa NOVAC, domnul deputat Teodor – 

Marius SPÎNU, domnul deputat Mircea IRIMESCU, domnul deputat Gheorghe-Mirel 

TALOŞ şi domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la proxima şedinţă.   

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PĂSLARU  
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