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S I N T E Z A 

 Şedinţei din ziua de 23 septembrie 2008 
 

 Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia 

pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului, membrii 

celor două Comisii adoptând, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea unor candidaţi în vederea numirii acestora ca membrii în 

Consiliul Naţional al Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului comun. Membrii comisiilor au procedat la audierea candidaţilor 

propuşi de către autorităţile în drept, conform legii. Din partea 

Preşedintelui României au fost audiate: doamna Narcisa Clementina 

IORGA, pentru un post de titular şi doamna Elena DINU, în calitate de 

supleant. Pentru un loc din partea Camerei Deputaţilor au fost audiate: 

doamna Cristina TREPCEA, titular şi doamna Manuela Floricica HODOR, 

supleant, propuse de Grupul Parlamentar PSD. Din partea Guvernului au 

fost audiaţi domnii Mihai Adrian MĂLAIMARE şi Christian Gheorghe 

MITITELU, în calitate de titulari. Guvernul nu a transmis propuneri pentru 

posturile de supleanţi. În urma audierilor, candidaţii au fost votaţi în 

unanimitate de parlamentarii celor două comisii, înregistrându-se o singură 

abţinere, pentru candidatura doamnei Cristina Trepcea. După aprobarea în 

plenul Parlamentului, candiaţii urmează să ocupe posturile în mod 

eşalonat, data începerii fiecărui mandat fiind condiţionată de cea a 

vacantării.  
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2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar (PLx-460/23.06.2008). Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului comun. Din partea ordonatorului principali de credite, a fost 

prezent la lucrările şedinţei comune, domnul Demeter Andras Istvan, 

secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. La finalul dezbaterilor, 

membrii comisiilor reunite au votat, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu un amendament. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar (PLx-461/23.06.2008). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului comun. Din partea ordonatorilor  principali de 

credite au fost prezenti la lucrările şedinţei comune domnul Demeter 

Andras Istvan, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. La finalul 

dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au votat, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PLx-

544/16.09.2008). Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Din 

partea ordonatorilor principali de credite, au fost prezenţi la lucrările 

şedinţei comune domnul Demeter Andras Istvan, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Cultelor şi doamna Maria Ţoghină,  preşedinte - 

director general al Societăţii Române Radiodifuziune. La finalul 

dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au votat, în unanimitate, avizarea 
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favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament, adoptat de comisii la 

solicitarea Societăţii Române de Radiodifuziune. 

5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2005 privind cinematografia (PL-x 178/14.04.2008). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisei au participat în calitate 

de invitaţi: domnul Demeter Andras István, secretar de stat în Ministerul 

Culturii şi Cultelor, domnul Vlad Păunescu, din partea CASTEL FILM şi 

doamna Cornelia Paloş, din partea Uniunii Producătorilor de Film şi 

Audiovizual din România. Membrii Comisiei au analizat anexele 

cuprinzând lista sălilor de cinema şi a grădinilor cinematografice ce 

urmează a fi trecute în proprietatea publică a autorităţilor publice locale, 

punând întrebări în legătură cu solicitările primite din partea autorităţilor 

publice locale. Membrii Comisiei au dezbătut textul Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2008 şi au hotărât să continue dezbaterile la proxima 

şedinţă, solicitând reprezentaţilor Ministerului Culturii şi Cultelor să vină 

cu soluţii, atât în privinţa RADEF, dar şi în ceea ce priveşte 

descentralizarea administrării cinematografelor înscrise pe listă, cu 

păstrarea activităţii de proiecţie de film. 

 

 În ziua de 23 septembrie a.c., din totalul de 23 de membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. 

al PNL), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Alui-Gheorghe 
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Adrian (G.P. al PNL), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

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

Maria Buşoi (G.P. al PD-L), 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 Radu Podgorean (G.P. al 

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

Corneliu Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al 

PSD), d-na deputat Lavinia Marcela Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat 

Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al PNL); absenţi au fost: d-na vicepreşedinte 

Rodica Nassar (G.P. al PSD),  dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), 

dl. deputat Dan Horaţiu Buzatu (G.P. al PNL) şi dl. deputat Sorin Dan 

Mihalache (G.P. al PSD). 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

              SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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