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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

S I N T E Z A 
 Şedinţelor  din zilele  de  6 şi 7 decembrie 2006 

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea 

şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 

modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2003 şi Legea nr. 533/2003. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi au participat la lucrările 

Comisiei: domnul Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, doamna 

Maria Ţoghină, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

domnul Titi Dincă, director artistic şi de producţie la Societatea Română de Televiziune.  

Membrii Comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi reluarea discuţiilor la o 

viitoare şedinţă.  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) şi (2) din Legea nr.8/2006 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor 

de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat a participat la lucrările 

Comisiei: domnul Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. La 

încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea  voturilor celor 

prezenţi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

3. Propunere legislativă privind instituirea indemnizaţiei pe viaţă a cascadorilor români de film 

istoric şi naţional din patrimoniul naţional care au activat în perioada 1960- 1989. Dezbateri 

în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei: domnul 

Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. La încheierea dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi avizarea negativă a 

proiectului de lege. 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului. Dezbateri 

generale. În calitate de invitaţi au participat la lucrările Comisiei: domnul Ioan Onisei, 

secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, doamna Ioana Avădani, director al 

Centrului pentru Jurnalism Independent, doamna Liana Ganea coordonator programe la 

Agenţia pentru Monitorizarea Presei, domnul Cătălin Marinescu, preşedinte al 

Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi domnul George 
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Chiriţă, director executiv la Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale. Membrii 

Comisiei au hotărât  continuarea dezbaterilor la proxima şedinţă. 

  În zilele de 6 şi 7 decembrie 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 Naţionale), 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 Stănescu (deputat independent afiliat grupului parlamentar al PSD) 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).  

  

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

              SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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