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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, după cum urmează: 

 - în ziua de 25 august: 13 deputaţi, fiind absenţi d-nele şi d-nii deputaţi Simion 

Darie, Dumitru Pâslaru, Ileana Filipescu, Radu Ştefan Mazăre, Slavomir Gvozdenovici, 

Leonida Lari Iorga, Adrian Iorgulescu, Vasile Vetişanu şi Monica Octavia Muscă. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul Gabriel Ţepelea, preşedintele Comisiei. 

 - în ziua de 26 august: 14 deputaţi, fiind absenţi d-nele şi d-nii deputaţi Simion 

Darie Dumitru Pâslaru, Radu Ştefan Mazăre, Slavomir Gvozdenovici, Leonida Lari Iorga, 

Adrian Iorgulescu, Vasile Vetişanu şi Monica Octavia Muscă. Lucrările şedinţei au fost 

conduse de d-nul Gabriel Ţepelea, preşedintele Comisiei. 

 - în ziua de 27 august: deputaţi, fiind absenţi d-nele şi d-nii deputaţi Lucrările 

şedinţei au fost conduse de d-nul Gabriel Ţepelea, preşedintele Comisiei. 

 - în ziua de 28 august: deputaţi, fiind absenţi d-nele şi d-nii deputaţi Lucrările 

şedinţei au fost conduse de d-nul Gabriel Ţepelea, preşedintele Comisiei. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 41 din 17 

iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a 

Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

 2. Diverse. 

 1. În prima zi de şedinţă, membrii Comisiei au avut o discuţie cu caracter general 

pe marginea Propunerii legislative. Tototdată, au fost luate în discuţie şi opiniile 

formulate, în scris de Consiliul Naţional al Audiovizualului, Societatea Română de 

Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune. S-a hotărât analizarea, în paralel cu 

textul Propunerii, a acestor opinii, ţinându-se cont, totodată, de recomandările formulate 

în avizul Consiliului Legislativ. 
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 În ziua a doua de şedinţe, a început dezbaterea, pe puncte, a textului Propunerii, 

fără să se treacă şi la vot. S-au formulat numeroase propuneri de modificare, avându-se în 

vedere necesităţile de reformare a celor două servicii publice. 

 În ziua a treia de şedinţe, ca urmare a discuţiilor avute anterior, s-a trecut la 

dezbaterea şi votarea, pe puncte, a Propunerii. S-a încheiat votarea primelor 14 puncte ale 

articolului unic al Propunerii, hotărându-se modificarea formei sale, în acord cu normele 

de tehnică legislativă. 

 În ziua a patra de şedinţe s-a încheiat dezbaterea şi votarea, pe puncte, a 

Propunerii. Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, întocmirea 

unui raport favorabil, cu modificări, şi trimiterea Propunerii legislative spre dezbatere şi 

adoptare în plenul Camerei Deputaţilor. 

 2. Comisia a analizat o parte din memoriile, scrisorile şi răspunsurile primite la 

intervenţiile Comisiei, în timpul vacanţei parlamentare. 
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