
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 29, 30 şi 31 martie 2011 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Întâlnire cu delegaţia din Republica Moldova: domnul Constantin 

MARIN, preşedintele Companiei publice Teleradio – Moldova şi domnul 

Efrim JOSANU, director adjunct al postului de televiziune Moldova 1. 

Invitaţii au făcut o scurtă prezentare a situaţiei actuale în domeniul 

audiovizual, precum şi a postului de televiziune Moldova 1, care urmăreşte 

să fie în slujba cetăţeanului, fiind prezent pe piaţa media cu emisiuni de tip 

duplex, realizate în colaborare cu Societatea Română de Televiziune. În 

cursul luărilor de cuvânt parlamentarii au subliniat disponibilitatea părţii 

române de a acorda un sprijin în domeniul legislativ ce vizează spaţiul 

audiovizual, ţinând cont de faptul că, în prezent, în Republica Moldova se 

lucrează la elaborarea unui cod de reglementare în domeniu.    

2. Dezbatere pe tema proiectului Radio-Moldova, la solicitarea conducerii 

Societăţii Române de Radiodifuziune. La lucrările Comisiei au participat în 

calitate de invitaţi: domnul Eugen TOMAC, secretar de stat la Departamentul 

pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului, domnul DEMETER 

Andras Istvan, preşedinte - director general al Societăţii Române de 

Radiodifuziune precum şi următorii membrii în Consiliul de Administraţie: 

doamna Maria ŢOGHINĂ, doamna Adelina RĂDULESCU, doamna Ileana 

SAVU, domnul Stejerel OLARU şi domnul Adrian MOISE. Domnul 

preşedinte-director general Demeter Andras Istvan a făcut o prezentare a 

proiectului prin care Societatea Română de Radiodifuziune urmează să 
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devină proprietara pachetului majoritar de acţiuni la postul  de radio ARENA 

FM. În acest fel s-ar facilita retransmisia emisiunilor postului România 

Actualităţi, ce ar deveni o prezenţă constantă pe piaţa media din Republica 

Moldova. Din partea Consiliului de administraţie au luat cuvântul doamna 

Maria ŢOGHINĂ şi domnul Stejărel OLARU, care au prezentat puncte de 

vedere pentru susţinerea  proiectului.  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Pl. x 

- 48/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Camera 

sesizată. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna 

Adriana POP, consilier în cadrul Compartimentului Relaţii Externe al 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; reprezentaţi ai Consiliului 

Naţional al Audiovizualului: domnul Răsvan POPESCU - preşedinte, 

domnul Ioan ONISEI - vicepreşedinte, doamna Narcisa IORGA - membru, 

domnul Gelu TRANDAFIR - membru, domnul Petre DINCĂ, consilier 

juridic şi doamna Rodica ANGHEL, consilier; din partea Consiliului Român 

pentru Publicitate a participat doamna Georgiana GRECU; din partea 

Centrului de Jurnalism Independent a participat doamna Cristina LUPU, 

coordonator de programe; din partea Agenţiei de Monitorizare a Presei au 

participat doamnele Liana GANEA, Sorina VASILE şi Mihaela TUDOR; 

din partea Fundaţiei Soros a participat doamna Elena COMAN, manager de 

comunicare; din partea Asociaţiei Române pentru Comunicaţii Audiovizuale 

a participat domnul George CHIRIŢĂ. Membrii Comisiei au analizat textul 

iniţiativei legislative şi pe cel al noului Cod de reglementare în domeniul 

audiovizual, publicat în Monitorul Oficial la data de 11 martie a.c. şi au 

propus amendamente. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât 
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cu majoritate de voturi ( 9 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 2 abţineri) să 

propună plenului un raport de  adoptare cu amendamente. 

          În ziua de 29 martie a.c., din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 18 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), dl. secretar 

Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD), domnul deputat Florin Serghei 

ANGHEL (G.P. al PD-L), domnul deputat Cristian-Ion BURLACU (G.P. al 

PD-L), domnul deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat 

Mircea IRIMESCU (G.P. al PNL),  dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc 

(G.P. al UDMR), dl. deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD), dl. deputat 

Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Gheorghe - 

Mirel TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD) şi dl. deputat 

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

următorii parlamentari au fost înlocuiţi după cum urmează: doamna deputat 

Brînduşa Cornelia NOVAC (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul 

deputat Alin TRĂŞCULESCU (G.P. al PD-L), doamna deputat Roberta 

ANASTASE (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Dan 

ZĂTREAN (G.P. al PD-L), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR 

(G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Gelu VIŞAN (G.P. al PD-

L), iar absenţi au fost domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) şi 

domnul deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L); 

În ziua de 30 martie, din totalul de 20 de membri ai Comisiei au fost 

prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 19 deputaţi: d-na preşedinte 

Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al 
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Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al PSD), 

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

Costin PÂSLARU (G.P. al PSD), domnul deputat Florin Serghei ANGHEL 

(G.P. al PD-L), domnul deputat Cristian-Ion BURLACU (G.P. al PD-L), 

domnul deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea 

IRIMESCU (G.P. al PNL),  dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD), dl. deputat Duşan 

POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Gheorghe - Mirel 

TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al PNL), 

dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe 

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

deputaţi au fost înlocuiţi, după cum urmează: doamna deputat Roberta Alma 

ANASTASE (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Dan 

ZĂTREAN (G.P. al PD-L), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR 

(G.P. al PD-L), a fost înlocuită de domnul deputat Vasile GHERASIM (G.P. 

al PD-L), domnul deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L) a fost 

înlocuit de domnul deputat Constantin DASCĂLU (G.P. al PD-L), iar absent 

a fost domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR). 

 În ziua de 31 martie, din totalul de 20 de membri ai Comisiei au fost 

prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 15 deputaţi: dl. vicepreşedinte 

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

SOCACIU (G.P. al PSD), d-na secretar Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al 

PD-L), dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD), domnul deputat 

Florin Serghei ANGHEL (G.P. al PD-L), domnul deputat Cristian-Ion 

BURLACU (G.P. al PD-L), domnul deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mircea IRIMESCU (G.P. al PNL),  dl. deputat Florin 
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Ciprian LUCA (G.P. al PSD), dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al 

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

Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Gheorghe - 

Mirel TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD); au fost absenţi: d-

na preşedinte Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), doamna deputat Roberta 

Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. 

al UDMR), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. al PD-L) 

şi domnul deputat Gheorghe ZOICAŞ (independent - fără apartenenţă la un 

grup parlamentar). 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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