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S I N T E Z A 
 Şedinţelor din zilele de 24 şi 25 octombrie 2006 

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

1. Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/11iulie 2002, Legea audiovizualului. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi aprobarea cu amendamente a  iniţiativei legislative. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 

şi drepturile conexe, retrimisă la Comisie. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

suplimentar. Membrii Comisiei au hotărât să amâne rediscutarea propunerii legislative pentru o 

viitoare dezbatere, în prezenţa iniţiatorului. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul 

concesionării monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de 

invitat, a luat parte la lucrările Comisiei, domnul Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul 

Culturii şi Cultelor. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au aprobat proiectul de lege, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în momentul votului, cu modificări. 

4. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. 

În data de 25 octombrie lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii 

Comisei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. Au fost audiaţi 

reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi cei ai instituţiilor aflate sub controlul 

comisiilor pentru cultură ale Parlamentului. În calitate de invitaţi au participat la dezbateri: 

domnul Adrian Iorgulescu, ministrul culturii şi cultelor, domnul Ioan Onisei, secretar de stat şi 

doamnele Roxana Bălăuţă şi Albertina Năstase, directori în cadrul Ministerului Culturii şi 

Cultelor, domnul Ralu Filip, preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului, doamna 

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

Tudor Giurgiu, preşedinte - director general al Societăţii Române de Televiziune, domnul 

Mircea Mihăieş, vicepreşedinte al Institutului Cultural Român, precum şi domnul Ion Mihai 

Roşca, director general al Agenţiei de Presă Rompres. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiilor reunite au avizat favorabil, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2007, cu amendamente. 
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În ziua de 24 octombrie a.c., din totalul de 21 de membri,  au fost prezenţi un număr de 19 

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), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-

na deputat Raluca Turcan (G.P. al PNL), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor), 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) şi d-na deputat Florentina Toma (G.P. al PSD); 

absenţii fiind: d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), iar d-na 

deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD) a fost înlocuită de d-na deputat Doina Dreţcanu (G.P. al PSD), 

dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) a fost înlocuit de  dl. deputat  Cătălin Lucian Matei 

(G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD) a fost înlocuit de dl. deputat  Chiş Filonaş 

(G.P. al PSD) şi dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al P.D) a fost înlocuit de dl. deputat Liviu 

Miroşeanu (G.P. al P.D);   

 În ziua de 25 octombrie a.c., din totalul de 21 de membri,  au fost prezenţi un număr de 15 

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), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-

na deputat Raluca Turcan (G.P. al PNL), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor), dl. deputat  Kelemen Hunor  (G.P al UDMR),  dl. deputat Mihai  Adrian Mălaimare 

(G.P. al PNL), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Mircea Stănescu 

(G.P. al PD) şi d-na deputat Florentina Toma (G.P. al PSD); absenţi fiind: d-na deputat Gabriela 

Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă (fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

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 
 


	S I N T E Z A
	Dumitru AVRAM

