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Din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 8 martie, 

au fost prezenţi 23, d-l deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) fiind reprezentat de 

către d-l deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), iar la lucrările Comisiei din ziua de 10 

martie, au fost prezenţi 23 de deputaţi,  d-na deputat Monica Octavia Muscă şi d-l 

deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) au fost reprezentaţi de d-l deputat Mircea 

Iustian, şi respectiv d-l deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), iar d-l deputat 

Gvozdenovici Slavomir (G.P. al Minorităţilor Naţionale) a fost reprezentat de d-l 

deputat Merka Adrian (G.P. al Minorităţilor Naţionale). 

Şedinţa a fost condusă de d-na preşedinte Raluca Turcan. Comisia a adoptat, 

cu majoritate voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, următoarea ordine 

de zi: 

1. Alegerea unui nou vicepreşedinte al Comisiei. Grupul Parlamentar PD a 

propus nominalizarea d-lui deputat Petre Străchinaru, pentru funcţia de vicepreşedinte 

al Biroului Comisiei, loc rămas vacant în urma demisiei d-nei deputat vicepreşedinte 

Marcela Lavinia Şandru din Grupul Parlamentar PD. Propunerea a fost aprobată de 

către membrii Comisiei cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votării. 

2. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de 

liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au luat parte, în calitate de invitaţi, 

din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-l Ioan Onisei, secretar de stat, din partea 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-na Gabriela Mateescu şi d-na 

director Georgeta Gheorghe, din partea Ministerului Finanţelor Publice, d-na Doina 

Lica, şef serviciu, şi d-na Mihaela Mihai, preşedinte al Uniunii Artiştilor Liber - 

Profesionişti din România. Au fost dezbătute şi clarificate unele probleme de fond 

legate de criteriile de stabilire a potenţialilor beneficiari, precum şi modul de punere în 

aplicare faţă de data intrării în vigoare a legii. În urma discuţiilor, membrii Comisiei 

au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sala în momentul votării (13 voturi 
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pentru şi 2 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de Lege cu amendamente. Au luat 

cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, d-l vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-l 

secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Gabriela Creţu, şi d-nii deputaţi Emilian 

Valentin Frâncu, George Băieşu, Cătălin Micula,  Amet Aledin şi Kelemen Hunor. 

3. Prezentarea strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor. În calitate de invitaţi, 

la lucrările Comisiei au participat: d-na Monica Octavia Muscă, ministru al culturii şi 

cultelor, d-nii secretari de stat Virgil Ştefan Niţulescu şi Ioan Onisei, precum şi d-na 

Oana Manolescu şi d-l Sergiu Nistor, consilieri personali ai ministrului. Au luat 

cuvântul d-na preşedinte Raluca Turcan, d-l vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-l 

secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Gabriela Creţu şi d-nii deputaţi George 

Băeşu, Amet Aledin, Slavomir Gvozdenovici. 

4. Discutarea şi luarea unei decizii cu privire la: 

- audierea următoarelor persoane: Dragoş Şeuleanu, preşedinte-director general al 

SRR, Valentin Nicolau, preşedinte-director general al SRTV, Alexandru Lăzescu, 

membru al Consiliului de Administraţie al SRTV, Radu Călin Cristea, ziarist, Claudiu 

Săftoiu, consilier prezidenţial, precum şi a grupului de ziarişti din SRR şi SRTV care 

acuză existenţa unor forme de cenzură la nivelul celor două instituţii;  

- constituirea unei subcomisii de verificare cu privire la activitatea SRR şi SRTV; 

- audierea d-lui Ioan Romeo Roşiianu, ziarist, fost redactor şef al postului de 

televiziune Canal 7 TL+ din Baia Mare (discutarea materialului depus la Comisie de 

d-l deputat Dan Mihalache). 

 Având în vedere, constituirea Comisiei de anchetă parlamentară privind 

evaluarea activităţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de 

Televiziune, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în 

sala în momentul votării, că nu este necesară audierea persoanelor mai sus menţionate 

şi nici constituirea unei subcomisii de verificare. 

În legătură cu audierea d-lui Ioan Romeo Roşiianu, ziarist, fost redactor şef al 

postului de televiziune Canal 7 TL+ din Baia Mare, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sala în momentul votării, au hotărât amânarea 

discuţiilor în vederea studierii dosarului. La discuţii au luat parte d-na preşedinte 

Raluca Turcan, d-l secretar Marton Arpad Francisc, şi d-nii deputaţi George Băeşu, 

Amet Aledin, Emilian Valentin Frâncu, Mircea Iustian. 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN   

  SECRETAR, 
 

Lia Olguţa Vasilescu 
 


