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Ieri, 10 octombrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în 2 părţi. 
În prima parte, membrii Comisiei - împreună cu Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de 

informare în masă şi membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale - au discutat 
problematica prezenţei minorităţilor naţionale în emisiunile radioului şi televiziunii de stat, precum 
şi calitatea acestora.  

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi din numărul total 
de 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, Varga Attila, Chiper Gheorghe, Cutean 
Vasile Emilian, Iustian Mircea Teodor, Longher Ghervazen, Matei Cătălin Lucian, Monica-Mihaela 
Ştirbu, Meir Nati, Rus Ioan Aurel,  dl deputat Buciuta Ştefan. Au fost absenţi: domnul deputat 
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - din Grupul parlamentar al PNL  şi dl deputat Gheorghe 
Albu - din Grupul parlamentar al PD. 

La şedinţă au participat ca invitaţi reprezentanţi din ai Societăţii Române de Televiziune şi 
Societăţii Române de Radiodifuzine - dna Maria Ţoghină - Preşedinte şi Director general al SRTV, 
dl Horia Romanescu - Director de programe la TVR, Răzvan Bucuroiu  - Editor coordonator la 
TVR, dl Corneliu Calotă - Editor coordonator pentru programe de integrare europeană, precum şi dl 
Eugen Cojocariu - Secretar general al Societăţii Române de Radiodifuziune 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Cătălin Micula - preşedintele Comisia pentru cultură, 
arte şi mijloace de informare în masă. 

Mai mulţi deputaţi din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale - dl deputat Amet 
Aledin, dna deputată Oana Manolescu, dl deputat Slavomir Gvozdenovici - au evidenţiat că, în 
ultima perioadă, s-au înregistrat mai multe nemulţumiri din partea reprezentanţilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale legate de modul în care Societatea Română de Televiziune şi 
Societateai Română de Radiodifuzine reflectă viaţa comunităţilor minorităţilor naţionale, neacordân 
du-le acestora atenţia cuvenită. Mai mult decât atât, dl deputat Păun - preşedintele Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale - a ţinut să sublinieze că nu numai 
spaţiul destinat emisiunilor pentru minorităţi naţionale este neadecvat, dar chiar şi conţinutul 
acestora este, deseori, ironizant la adresa minoritarilor, contribuind la accentuarea prejudecăţilor 
discriminatorii. 

Unii deputaţi din Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au relevat, 
de asemenea, că sunt importante - în acest context - atât calitatea emisiunilor despre viaţa 
minorităţilor, cât şi profesionalismul redactorilor pentru păstrarea tradiţiilor culturale ale acestora. 
Mai mult, dna deputată Mona Octavia Muscă a propus, ca modalitate de soluţionare şi evitare - pe 
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viitor a nemulţumirilor deputaţilor din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale la adresa 
audiovizualului public, organizarea unor întâlniri periodice în acest scop. 

Reprezentanţii televiziunii şi radioului de stat au evidenţiat că nemulţumirile care se 
manifestă sunt legate de noua grilă de programe, realizarea emisiunilor din cadrul acesteia fiind 
scoase la licitaţie, aceştia promiţând să analizeze cele sesizate de deputaţi şi să ia măsurile ce se vor 
impune. 

În cea de-a doua parte, a avut loc dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul 
minorităţilor naţionale din România în plenul celor 3 Comisii reunite - Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

.Şedinţa a fost condusă de dl deputat Sergiu Andon - preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Deoarece cvorumul de lucru nu a fost întrunit, dezbaterea pe articole a proiectului de lege 
şedinţa a fost închisă, urmând să continue în şedinţa viitoare a celor 3 Comisii reunite. 
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