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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 4 noiembrie  2010 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Audierea membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului la 

solicitarea acestora - Dezbatere cu privire la starea actuală de degradare a 

spaţiului audiovizual şi necesitatea definirii interesului public în acest 

context. Din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, la lucrările 

Comisiei au participat: domnul Răzvan POPESCU – preşedinte, domnul Ioan 

ONISEI – vicepreşedinte, doamna Narcisa IORGA – membru, doamna 

Cristina TREPCEA – membru, domnul Dan GRIGORE – membru, domnul 

Gelu TRANDAFIR – membru, domnul Constantin DUŢU – membru şi 

domnul Mihai Adrian MĂLAIMARE – membru; din partea Centrului pentru 

Jurnalism Independent a participat doamna Cristina LUPU; din partea 

Agenţiei de Monitorizare a Presei au participat doamna Liana GANEA şi 

domnul Mircea TOMA; din partea Asociaţiei Române de Comunicaţii 

Audiovizuale a participat domnul George CHIRIŢĂ. Membrii Consiliul 

Naţional al audiovizualului au reclamat dificultăţile cu care se confruntă în 

aplicarea legii, spaţiul audiovizual fiind extrem de deteriorat în ceea ce 

priveşte vulgaritatea şi calitatea discutabilă a programelor care fac rating,  

campaniile de presă la comandă, în care sunt folosite toate mijloacele pentru 

a se crea elemente de  şantaj, pentru a deteriora imaginea publică a unor 

persoane, la solicitarea patronilor unor posturi de televiziune. În cursul 

luărilor de cuvânt s-au formulat  propuneri în vederea modificării cadrului 
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legislativ: modificarea prevederii art. 82 din Legea nr. 504/2002 a 

audiovizualului, referitoare la must - carry – conform cărora, în viitor, 

firmele de cablu să nu mai preia pentru retransmisie programele ce nu 

servesc interesul public;  acordarea contra cost a spectrului de frecvenţe 

audiovizuale în vederea obţinerii licenţei; creşterea cuantumului amenzilor. 

La finalul dezbaterilor doamna preşedinte Raluca Turcan a mulţumit 

participanţilor şi a anunţat organizarea unei dezbateri la care reprezentanţii 

societăţii civile să poată veni cu propuneri şi soluţii pentru creşterea 

credibilităţii presei şi rezolvarea impasului în care se găseşte Consiliul 

Naţional al Audiovizualului în prezent.  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale (Pl-x 459/2010). Dezbateri generale. La lucrările Comisiei au fost 

prezenţi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor doamna Irina 

ALEXE, secretar de stat şi domnul Dorin DOBRINCU, director general la 

Arhivele Naţionale. În vederea unei mai bune documentări dezbaterile au 

fost amânate  pentru o viitoare şedinţă. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor 16/1996 (Pl-x 

27/15.02.2010) Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei au fost prezenţi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

doamna Irina ALEXE, secretar de stat şi domnul Dorin DOBRINCU, 

director general la Arhivele Naţionale. În vederea unei mai bune documentări 

dezbaterile au fost amânate pentru o viitoare şedinţă. 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice. (PLX-525/2009) Dezbateri în vederea întocmirii 
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raportului. Membrii Comisiei au hotărât să aştepte proiectul de lege pentru 

modificarea Legii 4222/2001 elaborat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, urmând ca dezbaterea să aibă loc concomitent. 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 

privind cinematografia (PL-x 339/2010). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Membrii Comisiei au hotărât să amâne discutarea proiectului de 

Lege până la proxima şedinţă la care să participe şi domnul KELEMEN 

Hunor, ministrul culturii şi  patrimoniului naţional.  

În ziua de 3 noiembrie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au 

fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 17 deputaţi: d-na preşedinte 

Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al 

PSD+PC), d-na secretar Brânduşa Cornelia NOVAC (G.P. al PD-L), dl. 

secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Nicolae 

BĂNICIOIU, dl. deputat Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

deputat Mircea IRIMESCU (independent - fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), dl. deputat 

MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor 

PALEOLOGU (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P. al 

PNL), d-na deputat Teodora Virgina TRANDAFIR (G.P. al PD-L); au fost 

absenţi dl. deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat 

Gheorghe ZOICAŞ (independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

iar următorii deputaţi au fost înlocuiţi după cum urmează: d-na. deputat 

Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de dl. deputat 

Teodor Marius SPÎNU (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei ANGHEL 



 

 

 

4

 

(G.P. al PD-L) a fost înlocuit de dl. deputat Răzvan Şerban MUSTEA (G.P. 

al PD-L), dl. deputat Mircea CAZAN (G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. 

deputat Claudiu ŢAGA (G.P. al PNL), iar dl. deputat Mădălin VOICU (G.P. 

al PSD+PC) a fost înlocuit de d-na deputat Carmen MOLDOVAN (G.P. al 

PSD+PC).  

În ziua de 4 noiembrie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au 

fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 15 deputaţi: d-na preşedinte 

Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al 

PSD+PC), d-na secretar Brânduşa Cornelia NOVAC (G.P. al PD-L), dl. 

secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Nicolae 

BĂNICIOIU, dl. deputat Mircea CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat Duşan 

POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea IRIMESCU 

(independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Florin 

Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc 

(G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L),  dl. 

deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P. al PNL), d-na deputat Teodora 

Virgina TRANDAFIR (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Mădălin VOICU (G.P. al 

PSD+PC); au fost absenţi: dl. deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al PD-

L), d-na deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat 

KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ 

(independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar). 
   
                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin Costin   PĂSLARU           
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