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S I N T E Z A 
 Şedinţelor din zilele de 10 şi 11 octombrie 2006 

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

1. Dezbatere asupra modului de reflectare a vieţii şi culturii minorităţilor naţionale din 

România în programele şi emisiunile Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române 

de Televiziune. Lucrările Comisiei s-au desfăşurat, în şedinţă comună, cu Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu participarea unor reprezentanţi ai Grupului 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, la solicitarea acestora. În calitate de invitaţi, au luat parte la 

lucrările Comisiei:  d-na Maria Ţoghină, preşedinte - director general şi dl. director Eugen 

Cojocariu, din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, iar din partea Societăţii Române de 

Televiziune, domnul Horia Romanescu, director de programe, precum şi domnii Răzvan Bucuroiu 

şi Corneliu Calotă. În cursul dezbaterilor au fost subliniate o serie de nemulţumiri ale 

parlamentarilor faţă de modul de prezentare a unor minorităţi naţionale, faţă de timpul redus alocat 

emisiunilor specifice şi s-a propus o conlucrare directă pentru creşterea calităţii programelor şi 

emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale din România. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. În calitate de invitaţi au participat la lucrările Comisiei:  domnul Ioan Onisei, secretar de 

stat în Ministerul Culturii şi Cultelor şi domnul Alexandru Mircea, secretar de stat în Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, domnul Tudor Răţoi, director adjunct la Arhivele Naţionale ale 

României, domnul Cătălin Ionel Dănilă, secretar de stat în Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei, doamna Georgeta Bratu, director în acelaşi minister, domnul Cătălin Sandu din partea 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, şi domnul Nicolae Dincă, şef serviciu în cadrul 

Ministerul Finanţelor Publice. Reprezentanţii Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 

Ministerului  Administraţiei şi Internelor au cerut amânarea  cu două săptămâni a discuţiilor asupra 

acestui proiect de lege pentru clarificarea unor probleme de fond. 

 

În zilele de 10 şi 11 octombrie a.c., din totalul de 21 de membri, din zilele de 10 şi 11 

octombrie a.c., au fost prezenţi un număr de 18 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 Árpad Fráncisc (G.P al UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al 

Administrator
Original



 

 

 

2

 

PRM), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM) d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al PNL), dl. 

deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. deputat Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Mihai Mălaimare (G.P. al PNL), d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al 

PNL), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov 

Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al PD) şi d-na 

deputat Florentina Toma (G.P. al PSD); absenţi fiind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD),  

dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA 

              SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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