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S I N T E Z A 

 Şedinţelor din zilele de  15, 16, 17 şi 18 octombrie 2007 
  

 Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  

audiovizualului nr. 504/2002, retransmisă la Comisie (PL-x 

550/24.09.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

înlocuitor. După reanalizarea textului membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi să propună plenului adoptarea acestei iniţiative 

legislative cu amendamente. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 

224/10.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În 

calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei domnul Mircea 

Angelescu, director general în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor 

şi doamna Irina Balotescu, consilier în cadrul aceluiaşi minister. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât continuarea 

discuţiilor asupra proiectului de lege la o viitoare şedinţă. 
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3. Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural 

imaterial (Pl–x 350/02.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei 

domnul Mircea Angelescu, director  general în cadrul Ministerului 

Culturii şi Cultelor şi doamna Irina Balotescu, consilier în cadrul 

aceluiaşi minister. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât continuarea discuţiilor asupra iniţiativei legislative la o 

viitoare şedinţă. 

În zilele de 15 şi 17 octombrie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă a Senatului. Lucrările au fost conduse de domnul 

senator Adrian Păunescu. Membrii Comisiilor reunite au adoptat cu 

unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  

1. Audierea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune, la solicitarea Comisiilor. La dezbateri au 

participat în calitate de invitaţi: dl. Alexandru Sassu, preşedinte - 

director general,  precum şi membrii ai consiliului: d-na Anne Marie 

Rose Jugănaru, d-na Dida Drăgan, dl. Radu Toma, dl. Stanik Ştefan 

Ioan, dl. Răzvan Barbato şi dl. Victor Socaciu. Dezbaterile au avut ca 

temă difuzarea materialului „flagrant” ce a condus la demisia 

ministrului agriculturii Decebal Traian Remeş. La finalul dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să transmită celor 

două Birouri permanente ale Parlamentului, o adresă prin care să 

solicite sesizarea Comisiilor juridice ale celor două Camere, în scopul 

analizării aspectelor juridice privind comunicarea publică a unor probe 

dintr-un dosar şi a posibilelor consecinţe asupra anchetei. 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2007 (PL-x 658/3.10.2007). Dezbateri în vederea redactării 

avizului comun. La dezbateri au participat în calitate de invitaţi: din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul secretar de stat Demeter 

Andras, din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna  

director Ana Radu, din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, 

doamna preşedinte-director general Maria Ţoghină, iar din partea 

Societăţii Române de Televiziune, domnul preşedinte - director general 

Alexandru Sassu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât 

cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamente. 

 În zilele de 15, 16, 17 şi 18 octombrie a.c., din totalul de 19 membri 

ai Comisiei, au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi: dl. preşedinte 

Cătălin Micula, 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), dl. deputat George 

Crin Laurenţiu Antonescu (G.P. al PNL), d-na deputat Angela Buciu (G.P. 

al PRM), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), 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), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na 

deputat Lavinia Marcela Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) şi d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC); au 
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fost absenţi: 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). 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

            SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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