
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 16 şi 17 iunie 2009 

 
Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din ziua de 16 iunie a.c., 

au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, iar absenţi au fost: d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), d-na 

deputat Raluca Turcan (G.P. al PD-L), care a fost înlocuită de d-na deputat Maria 

Stavrositu (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), care a 

fost înlocuit de dl. deputat Răzvan Mustea (G.P. al PD-L). În ziua de 17 iunie a.c., au 

fost prezenţi 14 deputaţi, iar absenţi au fost: d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al PD-

L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), care a fost  

înlocuită de dl. deputat Mircia Giurgiu (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PD-L), care a fost înlocuit cu dl. deputat Sever Voinescu Cotoi 

(G.P. al PD-L). 

Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de domnii vicepreşedinţi Victor 

Socaciu şi Amet Aledin.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 232/13.05.2009). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului – retrimisă la Comisie, la lucrările plenului din data de 10 iunie a.c. La 

lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, dl. deputat Mircia Giurgiu, 

iniţiator al propunerii legislative, dl. Ioan Onisei, vicepreşedinte al Consiliului 

Naţional al Audiovizualului, d-na Maria Ţoghină, preşedinte-director general al 

Societăţii Române de Radiodifuziune, dl. Răzvan Bobeanu, secretar de stat în  

Ministerul Tineretului şi Sportului şi domnul Adrian Moise, preşedintele Federaţiei 

Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune. Domnul deputat Mircia 
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Giurgiu a făcut o scurtă expunere a iniţiativei. Deşi, Punctul de vedere al Guvernului 

cu privire la această iniţiativă legislativă a fost negativ, membrii Comisiei au 

subliniat necesitatea respectării dreptului la informare al tuturor cetăţenilor care 

plătesc taxe radio–tv, precum şi, accesul nediscriminatoriu la transmisiunile 

meciurilor din Liga I Naţională de Fotbal, care ar trebui să fie transmise de 

radiodifuzori cu acoperire naţională. În urma analizei iniţiativei legislative membrii 

Comisiei au identificat o soluţie de reformulare. La dezbateri au luat cuvântul: 

domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna 

secretar Brânduşa Cornelia Novac, domnul deputat Duşan Popov, domnul deputat 

Mădălin Voicu, domnul deputat Teodor - Marius Spînu, domnul deputat Gheorghe 

Zoicaş, domnul deputat Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului, adoptarea propunerii legislative cu modificări. 

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 

234/13.05.2009).   Dezbateri în vederea întocmirii raportului – retrimisă la Comisie, 

la lucrările plenului din data de 10 iunie a.c. La lucrările Comisiei au participat, în 

calitate de invitaţi, dl. Ioan Onisei, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al 

Audiovizualului şi domnul Adrian Moise, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din 

Societatea Română de Radiodifuziune. În cursul discuţiilor, parlamentarii au analizat 

şi amendat conţinutul iniţiativei. La dezbateri au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar 

Brânduşa Cornelia Novac, domnul deputat Duşan Popov, domnul deputat Mădălin 

Voicu, domnul deputat Teodor - Marius Spînu, domnul deputat Gheorghe Zoicaş, 

domnul deputat Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. Membrii 

Comisiei au hotărât să continuie dezbaterea propunerii legislative la următoarea 

şedinţă. 
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