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S I N T E Z A 

 Şedinţelor  din zilele  de  20, 21 şi 22 februarie 2007 

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

 1. Audierea reprezentanţilor conducerii Societăţii Române de 

Televiziune, la invitaţia Comisiei. Din partea  Societăţii Române de 

Televiziune au participat la dezbateri domnul Tudor Giurgiu, preşedinte - 

director general şi domnul Liviu Popescu, director adjunct la 

departamentul emisiunilor informative. Au fost discutate o serie de 

probleme legate de: rezilierea contractului încheiat de către TVR cu 

Compania Telesport şi pierderea dreptului de difuzare a meciurilor de 

fotbal din Liga I; neacordarea dreptului la replică domnului senator Ion 

Iliescu, ca urmare a declaraţiilor Preşedintelui României, domnul Traian 

Băsescu, făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de TVR; lipsa 

programelor de folclor în grila de programe ale TVR - Internaţional, 

activitatea studiourilor teritoriale, calitatea emisiunilor informative, 

scăderea audienţei, probleme legate de finanţare şi modul de cheltuire a 

banului public. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au subliniat că 

problemele aduse în discuţie vor fi reluate odată cu dezbaterea raportului 

anual de activitate pe anul 2006, în vederea unei informări cu privire la 

modul de soluţionare a acestora. 
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 2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului 

legal de documente, indiferent de suport (PL-x 975/18.12.2006). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. La dezbateri a participat, în calitate de 

invitat, doamna Victoria Stoian, consilier, din partea Ministerului Culturii 

şi Cultelor. Membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la 

viitoarea şedinţă. 

 

 În ziua de 20 februarie, din totalul de 20 de membri,  au fost prezenţi 

un număr de 19 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), d-na 

deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al 

PSD), dl. deputat George  Crin  Laurenţiu Antonescu (G.P. al PNL), dl. 

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

Hunor (G.P al UDMR), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al 

PNL), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu 

Podgorean (G.P. al PSD), 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) şi d-na 

deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), a fost absent: dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), iar domnul deputat Dumitru Avram 

(G.P. al PRM) a fost înlocuit de dl deputat Mircea Costache (G.P. al 
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PRM); în zilele de 21  şi  22 februarie, din totalul de 20 de membri,  au 

fost prezenţi un număr de 14 deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. 

al PNL), 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), dl. deputat Dumitru Avram (G.P. al PRM), d-na 

deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), 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 

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), şi d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă 

la un grup parlamentar), iar absenţi au fost: d-na deputat Gabriela Creţu 

(G.P. al PSD), d-na deputat Rodica Nassar (G.P. al PSD), dl. deputat 

George  Crin  Laurenţiu Antonescu (G.P. al PNL), 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, 

            Dumitru AVRAM 
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