PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de miercuri, 15 decembrie şi
joi 16 decembrie 2010
În zilele de 15 şi 16 decembrie a.c. din numărul total de 18 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat Roberta Alma
ANASTASE (G.P. al PD-L), domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) şi
domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ (Independent - fără apartenenţă la un grup
parlamentar).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca TURCAN.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a
audiovizualului (Pl-x 659/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate
de invitaţi, au luat parte la lucrările Comisiei, din partea Consiliului Naţional al
Audiovizualului domnul Răsvan POPESCU – preşedinte, domnul Ioan ONISEI –
vicepreşedinte, domnul Dan GRIGORE – membru, doamna Narcisa IORGA –
membru, doamna Cristina TREPCEA – membru, domnul Christian MITITELU –
membru, domnul SZASZ Áttila – membru şi domnul Gelu Marian TRANDAFIR –
membru. Din partea Societăţii Române de Televiziune a participat dl. Alexandru
LĂZESCU – preşedinte-director general. Asociaţia Română de Comunicaţii
Audiovizuale a fost reprezentată de domnul George CHIRIŢĂ. Postul de televiziune
Naţional TV a fost reprezentat de domnul Mihai MOŞ, postul de televiziune Antena 1
a fost reprezentat de domnul Albert PÎNZARU, doamna Adriana PĂPUREANU a
reprezentat postul PRO TV, domnul Noni MAZILESCU a participat din partea
postului PRIMA TV, iar domnul Cătălin BĂLEANU a participat din partea postului
de televiziune KANAL D.
Domnul deputat Gheorghe - Mirel TALOŞ, iniţiatorul propunerii legislative, a
subliniat ideea iniţiativei de a impune un interval de timp dedicat săptămânal
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emisiunilor cultural-educative, precum şi ştirilor ce vizează evenimente culturale, dar
şi o încercare din partea legiuitorului de a elimina, într-o proporţie cât mai mare,
violenţa şi vulgaritatea din programele televiziunilor. Au luat cuvântul: doamna
preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, domnul
vicepreşedinte AMET Aledin, doamna secretar Brânduşa NOVAC, doamna deputat
Teodora Virginia TRANDAFIR, domnul deputat Gheorghe-Mirel TALOŞ, domnul
deputat MÁRTON Árpád Francisc şi domnul deputat Mădălin VOICU. La finalul
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună
plenului un raport de adoptare, cu amendamente.
2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române
de Televiziune (Pl-x 678/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate
de invitaţi, au luat parte la lucrările Comisiei: din partea Consiliului Naţional al
Audiovizualului, domnul Răsvan POPESCU – preşedinte, domnul Ioan ONISEI –
vicepreşedinte, domnul Dan GRIGORE – membru, doamna Narcisa IORGA –
membru, doamna Cristina TREPCEA – membru, domnul Christian MITITELU –
membru, domnul SZASZ Áttila – membru şi domnul Gelu Marian TRANDAFIR –
membru. Din partea Societăţii Române de Televiziune a participat domnul Alexandru
LĂZESCU – preşedinte-director general. Domnul vicepreşedinte Victor SOCOCIU, în
calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori, a făcut o expunere a cauzelor ce au
stat la baza iniţiativei legislative. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca
TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, domnul vicepreşedinte AMET
Aledin, doamna secretar Brânduşa NOVAC, domnul deputat Theodor PALEOLOGU,
domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc şi domnul deputat Mădălin VOICU. În
luările de cuvânt s-a subliniat necesitatea menţinerii taxei TV, ca una din principalele
surse de venituri ale serviciului public, ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor sale,
conform legii, mai ales, având în vedere regimul diferit de difuzare a publicităţii,
precum şi durata redusă de timp a calupului de publicitate. La finalul dezbaterilor,
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membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului un raport de
respingere a iniţiativei legislative.
3. Dezbatere privind modificarea reglementarilor din domeniul audiovizual. În
calitate de invitaţi, au luat parte la lucrările Comisiei: din partea Consiliului Naţional
al Audiovizualului domnul Răsvan POPESCU – preşedinte, domnul Ioan ONISEI –
vicepreşedinte, domnul Dan GRIGORE – membru, doamna Narcisa IORGA –
membru, doamna Cristina TREPCEA – membru, domnul Christian MITITELU –
membru, domnul SZASZ Áttila – membru şi domnul Gelu Marian TRANDAFIR –
membru. Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale a fost reprezentată de
domnul George CHIRIŢĂ. Postul de televiziune Naţional TV a fost reprezentat de
domnul Mihai MOŞ, postul de televiziune Antena 1 a fost reprezentat de domnul
Albert PÎNZARU, doamna Adriana PĂPUREANU a reprezentat postul PRO TV,
domnul Noni MAZILESCU a participat din partea postului PRIMA TV, iar domnul
Cătălin BĂLEANU a participat din partea postului de televiziune KANAL D. Această
dezbaterea se înscrie în seria de dezbateri iniţiată de doamna preşedinte Raluca
TURCAN, care au avut ca scop identificarea celor mai bune soluţii pentru modificarea
cadrului legislativ în domeniul audiovizual. Modificările de ordin legislativ trebuie să
poată determina transformarea vizibilă a segmentului audiovizual actual, a cărui
influenţă este din ce în ce mai nefastă, atât asupra tineretului, cât şi asupra societăţii
româneşti în general. Vorbitorii au subliniat, în luările lor de cuvânt, necesitatea
impunerii promovării culturii şi educaţiei în spaţiul audiovizual, prin lege, dublată de o
înăsprire a sancţiunilor, ce vor conduce la o „asanare” a programelor de televiziune.
Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor
SOCACIU, domnul vicepreşedinte AMET Aledin, doamna secretar Brânduşa
NOVAC, domnul deputat Theodor PALEOLOGU, domnul deputat MÁRTON Árpád
Francisc, domnul deputat Mircea IRIMESCU şi domnul deputat Mădălin VOICU.
Doamna preşedinte Raluca TURCAN a concluzionat, la încheierea dezbaterilor, că
propunerile de modificare a cadrului de reglementare se vor concretiza într-o iniţiativă
legislativă.
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În data de 16 decembrie Comisia şi–a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu
membrii Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului, pe
ordinea de zi fiind înscrisă:
4. Audierea ordonatorilor principali de credite în vederea dezbaterii proiectului
Legii Bugetului de stat pe anul 2011. Dezbateri în vederea redactării avizului comun.
La şedinţa comună a Comisiilor de specialitate ale Parlamentului au participat:
din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului - domnul preşedinte Răsvan
POPESCU; din partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, domnul director
general Ioan Mihai ROŞCA, doamna director economic Liana FILIP şi doamna
Margareta MATEESCU, director al departamentului resurse umane; din partea
Institutului Cultural Român, domnul preşedinte Horia - Roman PATAPIEVICI,
domnul vicepreşedinte Mircea MIHĂIEŞ şi doamna director general Mariana
DRĂGHICI; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, domnul preşedintedirector general DEMETER Ándras, domnul director economic Constantin PUŞCAŞ
şi domnul consilier principal Nicolae SĂLĂGEAN; din partea Societăţii Române de
Televiziune, au participat domnul preşedinte-director general Alexandru LĂZESCU,
doamna director economic Cipriana VOICU şi domnul director al Direcţiei tehnicoadministrative Horia CAZAN; din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional, domnul ministru KELEMEN Hunor, doamna secretar general Mihaela
KAITOR şi d-na Ruxandra BĂLĂUŢĂ, şef. serviciu financiar; din partea
Ministerului Finanţelor Publice au fost prezenţi la lucrările Comisiilor doamna Tanţi
CULCER, consilier şi doamna Dana BOIAN, expert. În cursul dezbaterilor membrii
Comisiilor reunite au analizat solicitările adresate de ordonatorii principali de credite
privind necesităţile de suplimentare la unele capitole bugetare, sau de redistribuire a
unor sume. Au fost de asemenea analizate amendamentele depuse de parlamentari,
care au vizat în special majorări de sume la bugetul Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, pentru: restaurări de monumente istorice, achiziţii de clădiri
monumente sau case memoriale, ori pentru construcţia şi reabilitarea unor cămine
culturale şi case de cultură. Toate amendamentele depuse au fost aprobate de
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Comisiile reunite. În luările de cuvânt, parlamentarii aparţinând Grupului Parlamentar
PSD+PC au subliniat faptul că nu vor putea vota un buget pe care îl consideră
insuficient. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca TURCAN, domnul
vicepreşedinte Victor SOCACIU, domnul vicepreşedinte AMET Aledin, doamna
secretar Brânduşa NOVAC, domnul deputat Theodor PALEOLOGU, domnul deputat
Mircea IRIMIESCU, domnul deputat Florin Serghei ANGHEL, domnul deputat
MÁRTON Árpád Francisc şi domnul deputat Mădălin VOICU. Au fost avizate
anexele, după cum urmează: Anexa 3/43 – AGERPRES, aviz comun favorabil, cu
majoritate de voturi (17 voturi pentru şi un vot împotrivă), Anexa 3/44 Institutul
Cultural Român, aviz comun favorabil, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru şi 4
voturi împotrivă), Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, aviz
comun favorabil, cu majoritate de voturi (15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2
abţineri), Anexa 3/45 Societatea Română de Radiodifuziune, aviz comun favorabil, cu
majoritate de voturi (16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri), Anexa 3/46
Societatea Română de Televiziune, aviz comun favorabil, cu majoritate de voturi (15
voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri), Anexa 3/11 Consiliul Naţional al
Audiovizualului, aviz comun favorabil, cu majoritate de voturi ( 15 voturi pentru, 1
vot împotrivă şi 4 abţineri). La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii
Comisiilor pentru cultură ale Parlamentului au hotărât cu majoritate de voturi, să dea
un aviz favorabil cu amendamente, proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2011.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PĂSLARU
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