
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 2 şi 3 septembrie 2009 

 
Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 2 şi 3 

septembrie 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), dl. 

deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL) şi dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al 

PNL). Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

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

1. Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind 

protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

naţional, republicată (PL - x 302/12.05.2008) Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a fost reprezentat, la lucrările 

Comisei, de domnul Dan Nicolae, consilier la direcţia de specialitate. Membrii Comisiei 

au analizat conţinutul proiectului de lege şi au hotărât, la propunerea domnului 

vicepreşedinte Victor Socaciu, să solicite organismelor de specialitate documente 

suplimentare, pentru o mai amplă documentare. Acest punct de vedere a fost susţinut de 

membrii Comisiei şi de reprezentantul ministerului, domnul Dan Nicolae, care a subliniat 

că: „nu avem în prezent decât Punctul de vedere al Guvernului Tăriceanu şi nu cel al 

actualului Guvern”. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, 

domnul vicepreşedinte Victor Socaciu,  domnul secretar Florin Pâslaru şi domnul deputat 

Márton Árpád Francisc. Dezbaterile au fost amânate până la primirea documentaţiei 

solicitate. 

2. Diverse. Dezbateri asupra unei sesizări sosite pe adresa Comisiei în legătură cu 

situaţia existentă la Departamentul Ştiri - Direcţia Emisiunilor Informative şi Sport a 

TVR. Doamna  preşedinte Raluca Turcan a prezentat o sinteză a documentului sosit pe 

adresa Comisiei, ce semnalează disfuncţiile din cadrul departamentului, create de 

existenţa unei conduceri al cărui interimat a fost prelungit nejustificat de mult. La 

dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte 
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Victor Socaciu, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul secretar Florin Pâslaru, 

domnul deputat Mădălin Voicu, domnul deputat Marius Teodor Spînu şi domnul deputat 

Márton Árpád Francisc. Doamna preşedinte Raluca Turcan a propus  membrilor Comisiei 

două moduri de abordare: audierea semnatarilor în cadrul Comisiei sau organizarea unei 

comisii de anchetă. În cursul dezbaterilor, majoritatea vorbitorilor au susţinut procedura 

audierilor în cadrul Comisiei. Concluzionând, doamna  preşedinte Raluca Turcan a 

subliniat că la proxima şedinţă vor fi audiaţi toţi cei care vor dori să-şi spună punctul de 

vedere cu privire la disfuncţiile manifestate în activitatea Departamentului Ştiri, pentru a 

putea avea o imagine cât mai reală cu privire la cele relatate în documentul prezentat. 

Ulterior, dacă se va considera necesar, ar putea fi constituită o comisie de anchetă. 
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