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Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 6 mai a.c., au fost 

prezenţi 18 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Radu 

Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). În ziua de 7 iunie, au fost 

prezenţi 17 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica 

Octavia Muscă (G.P. al PNL), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan 

Olteanu (G.P. al PNL). În ziua de 8 iunie, au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Raluca 

Turcan, d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al 

PNL), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). 

În ziua de 6 iunie a.c., Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de d-na preşedinte Raluca Turcan. Membrii 

Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru titular şi membru supleant în 

Consiliul Naţional al Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Pentru locul 

rezervat Guvernului României a fost audiat dl. Dan Grigore, propus pentru funcţia de membru 

titular. Pentru cele 4 locuri rezervate Senatului şi Camerei Deputaţilor au fost audiaţi următorii: dl. 

Vladimir Bogdănescu, titular, şi dl. Florin Brătescu, supleant, propuşi de G.P al PC; G.P. al UDMR 

a desemnat, pentru postul de membru titular, pe dl. Gáspárik Attila Csaba şi pentru postul de 

supleant pe dl. Szász Attila; dl. Răzvan Popescu, titular şi dl. Răzvan Bucuroiu, supleant, desemnaţi 

de G.P. al PNL; dl. Aristide Buhoiu, titular, propus de G.P. al PRM; dl. Ioan Onisei, titular şi 

Marius Cristian Iuraşcu, supleant, desemnaţi de G.P. al PD. Dl. Dorel Vişan, propus de G.P. al 

PRM, pentru funcţia de supleant, nu a fost prezent la audieri. Membrii celor două Comisii reunite, 

în urma unor scurte prezentări ale candidaţilor, au pus întrebări şi au făcut aprecieri cu privire la 

activitatea profesională a celor propuşi. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

secretar Márton Árpád Francisc, dl. secretar Dumitru Avram, d-na deputat Monica Octavia Muscă, 

d-na deputat Angela Buciu, d-na deputat Lavinia Şandru Vâlcov, dl. deputat Gvozdenovici 

Slavomir, dl. deputat Amet Aledin, dl. deputat Kelemen Hunor şi dl. deputat Emilian Frâncu. După 

încheierea audierilor, Comisiile au hotărât să voteze în bloc, toţi candidaţii audiaţi. În urma votului, 

Comisiile au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării (18 voturi 

pentru, nici un vot împotrivă şi 2 abţineri), avizarea favorabilă a tuturor celor audiaţi.  
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În zilele de 7 şi 8 mai, lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de d-na preşedinte 

Raluca Turcan şi de dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru.  

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia. Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. La lucrările Comisiei au 

participat: dl. Adrian Iorgulescu, ministrul culturii şi cultelor şi dl. Ioan Onisei, secretar de stat în 

Ministerului Culturii şi Cultelor. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Lavinia Şandru 

Vâlcov şi dl. deputat Kelemen Hunor. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării (8 voturi pentru, nici un vot 

împotrivă şi 4 abţineri), adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente.  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. La lucrările Comisiei 

au participat, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor: dl. secretar de stat Virgil Ştefan Niţulescu 

şi dl. Adrian Crăciunescu, director. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpád Francisc şi dl. deputat Kelemen Hunor.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente.  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul 

concesionării monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Datorită existenţei 

unor probleme de ordin constituţional şi legal create ca urmare a apariţiei şi intrării în vigoare a 

O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, membrii Comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 pentru întărirea 

capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor până la primirea avizului 

cu amendamente din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN   

  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
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