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Din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 18 mai, 

au fost prezenţi 22, fiind absentă d-na deputat Toma Florentina Marilena (G.P. al 

PSD), dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) a fost înlocuit de către dl. deputat 

Nini Săpunaru (G.P. al PNL), d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL) a 

fost înlocuită de dl. deputat Mircea Iustian (G.P. al PNL), iar dl. deputat Márton 

Árpád Francisc (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat Sóki Béla (G.P. al 

UDMR). 

Comisia a adoptat, cu majoritate voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votării, următoarea ordine de zi: 

1. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES pe anul 

2004. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Lucrările Comisiei s-au 

desfăşurat în şedinţă comună cu Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare 

în masă a Senatului, şi au fost conduse de dl. senator Adrian Păunescu. Din partea 

Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES au participat: dl. Ioan Mihai Roşca, director 

general, dl. Paraschiv Marcu, director general adjunct, d-na Argentina Traicu, director 

general adjunct şi d-na Elena Murar, director financiar. La dezbateri au luat cuvântul: 

d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na secretar Lia 

Olguţa Vasilescu, şi d-nii deputaţi Emilian Frâncu, Radu Podgoreanu şi Dumitru 

Avram. Raportul a fost aprobat de către membrii Comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 

xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni 

contra păcii şi omenirii. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Şedinţa a fost 

condusă de d-na preşedinte Raluca Turcan. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca 

Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na secretar Lia Olguţa Vasilescu, şi d-

nii deputaţi Hunor Kelemen, Radu Podgoreanu şi Mircea Iustian. În urma discuţiilor, 
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membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sala în 

momentul votării, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamente.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN   

  SECRETAR, 
 

Lia Olguţa Vasilescu 
 


