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S I N T E Z A 
 Şedinţelor  din zilele  de  6, 7 şi 8 februarie 2007 

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

1. Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului (Plx- 

905/27.11.2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat 

în calitate de invitaţi: din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului,  domnul Ralu Filip, 

preşedinte, domnul  Gasparick Attila, vicepreşedinte şi domnii Radu Teodorel şi Ioan Onisei, 

membri; din partea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 

domnul Bogdan Iana, director executiv, domnul Călin Cozan, şef serviciu licenţe şi autorizări la 

direcţia juridică, şi domnul Laurenţiu Tănase, expert; doamna Ioana Avădani, director executiv 

din partea Centrului pentru Jurnalism Independent, domnul Mircea Toma, director la Agenţia 

pentru Monitorizarea Presei, şi domnul George Chiriţă, director executiv la  Asociaţia Română 

pentru Comunicaţii prin Cablu. Membrii Comisiei au hotărât  continuarea dezbaterilor  la 

următoarea şedinţă a Comisiei. 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public. (Plx-908 /2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Membrii Comisiei au hotărât la finalul dezbaterilor, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

momentul votului, să propună plenului respingerea propunerii legislative. 

3.  Propunere legislativă privind stoparea discriminării de gen în spoturile publicitare (Plx-

956/2006). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 În zilele de 6, 7 şi 8 februarie 2007., din totalul de 20 de membri,  au fost prezenţi un număr 

de 16 deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL),  d-na vicepreşedinte Rodica Nassar 

(G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpád Francisc 

(G.P al UDMR),  dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), deputat Dumitru Avram 

(G.P. al PRM), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), George  Crin  Laurenţiu Antonescu (G.P. 

al PNL), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici 

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat  Kelemen Hunor  (G.P al UDMR), dl. deputat Mihai 
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Adrian Mălaimare (G.P. al PNL), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat 

Mircea Stănescu (deputat independent afiliat grupului parlamentar al PSD), d-na deputat Florentina 

Toma (G.P. al PSD), d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru ( fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), absenţii fiind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Zamfir 

Dumitrescu ( fără apartenenţă la un grup parlamentar ), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al 

PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD). 

   

  

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

              SECRETAR,  
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