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S I N T E Z A 

 lucrărilor Comisiei  din zilele de  7  şi  8 aprilie 2009 

 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 40 din Legea 

nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL x 209/2009). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. La 

lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Diana 

Gheorghilă, consilier juridic, din partea Societăţii Române de Radiodifuziune 

şi domnul Remus Codreanu, consilier juridic, din partea Societăţii Române de 

Televiziune. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei legislative şi au 

formulat puncte de vedere în sensul respingerii acestei iniţiative legislative. 

Domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, fost membru al consiliului de 

administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune a subliniat dificultăţile 

financiare prin care trece în prezent serviciul public de televiziune, ţinând 

cont, pe de o parte, că 60 % din potenţialii plătitori ai taxei radio-tv sunt 

scutiţi de plată în baza declaraţiei pe proprie răspundere, iar, pe de altă parte, 

privatizarea S. C. Electrica a condus la numeroase dificultăţi de colectare a 

taxei. Dificultăţile financiare au fost aduse în discuţie şi de alţi vorbitori, care 

au subliniat scăderea ratting – ului, din cauza unei grile de programe 

învechite, dar şi al unui posibil management defectuos. Doamna preşedinte 

Raluca Turcan a subliniat că rapoartele de activitate ale celor două instituţii 

publice de radio, şi respectiv, de televiziune vor aduce date suplimentare 

privind ponderea taxelor în sistemul de finanţare, raportul dintre subvenţii, 
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taxe şi veniturile din publicitate, concluzii asupra managementului, precum şi 

asupra modului de îndeplinire a misiunii de servicii publice. Domnul Remus 

Codreanu, consilier juridic al Societăţii Române de Televiziune a făcut o 

prezentare asupra situaţiei din alte ţări membre ale Uniunii Europene, unde 

numeroşi contribuabili solicită scutirea de la plata acestei taxe. Comisia 

Europeană nu consideră necesar să intervină în mod unitar în domeniul 

privind reglementările de acest tip din statele membre. Doamna preşedinte 

Raluca Turcan a subliniat necesitatea identificării unei formule optime de 

finanţare ce ar urma să fie pusă în dezbaterea factorilor interesaţi, odată cu 

iniţiativa pe care o va înscrie în circuitul de legiferare. Domnul vicepreşedinte 

Amet Aledin a propus membrilor Comisiei respingerea iniţiativei legislative 

şi îmbinarea tuturor propunerilor de reformare valabile. Doamna preşedinte 

Raluca Turcan a afirmat deschiderea faţă de propunerile de reformare a 

sistemului de organizare, funcţionare şi finanţare a serviciilor publice de radio 

şi televiziune, în sensul analizării şi includerii în textul viitoarei iniţiative. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (10 

voturi pentru respingere şi o abţinere), să propună plenului respingerea 

iniţiativei legislative. 

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

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, 

muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de 

drept public. (PL x 196/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul ministru Theodor 

Paleologu şi doamna Roxana Ionescu, consilier juridic în acelaşi minister. 

Domnul ministru a expus punctul său de vedere cu privire la problemele 
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create de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, 

exprimându-şi convingerea că, în Comisie, vor fi găsite cele mai bune forme 

de amendare a textului ordonanţei, având în vedere că unii dintre parlamentari 

sunt profesionişti cu activitate îndelungată în instituţii publice de cultură a 

căror experienţă îşi va spune cuvântul. În cursul dezbaterilor s-au conturat o 

serie de opinii cu privire la unele modificări absolut necesare pentru buna 

funcţionare a instituţiilor publice de cultură. Doamna secretar Brânduşa 

Cornelia Novac a subliniat necesitatea elaborării normelor de aplicare a 

ordonanţei după adoptarea Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.189/2008. La încheierea dezbaterilor, doamna preşedinte 

Raluca Turcan a solicitat domnului ministru al culturii, cultelor şi 

patrimoniului naţional transmiterea unor propuneri de amendare care să fie 

asumate prin semnătură. Membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile 

la următoarea şedinţă. 

  În  zilele  de 7 şi 8 aprilie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au 

fost prezenţi un număr de 15 deputaţi: doamna 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 

Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Mircea Irimescu (Independent pe lângă G P-PNL), dl. deputat Márton 

Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al 

PSD+PC), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

deputat Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. deputat Marius Teodor Spînu 

(G.P. al PD-L), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC). dl. 

deputat Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş 
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(G.P. al PSD+PC); au fost absenţi: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. 

al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al 

PD-L). 

  

 

 

 PREŞEDINTE, 

Raluca TURCAN 

       SECRETAR,  

        Florin –Costin  PÂSLARU
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