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S I N T E Z A 

 Şedinţei din ziua de  5 martie 2008 

 Comisia a adoptat, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1.  Proiectul de Lege privind constituirea Rezervaţiei arheologice Dacia 

(Grădiştea Muncelului – Cioclovina – Căpâlna) (PL-x 42/13.02.2008). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au analizat 

proiectul de lege şi au subliniat importanţa acestuia pentru prezervarea 

moştenirii arheologice cu valoare de unicat, fiind înscris pe lista 

Patrimoniului mondial de UNESCO. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să avizeze favorabil 

proiectul de lege. 

2. Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi 

naturale Grădiştea Muncelului – Cioclovina – Căpâlna (PL-x 

32/11.02.2008). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii 

Comisiei au analizat textul iniţiativei şi au hotărât cu majoritate de 

voturi să avizeze favorabil propunerea legislativă, lăsând la latitudinea 

Comisiei sesizate în fond amendarea din punct de vedere al tehnicii 

legislative şi pe fond. 

 La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au discutat solicitarea 

domnului Alexandru Sassu, preşedinte - director general al Societăţii 

Române de Televiziune, de a fi audiat în legătură cu  o nouă strategie de 

reformare a activităţii televiziunii şi necesitatea rezolvării problemelor 
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financiare existente. Membrii Comisiei au hotărât programarea unei 

audieri la proxima şedinţă. 

 În ziua de 5 martie a.c., din totalul de 23 membri ai Comisiei au fost 

prezenţi un număr de 21 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. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), dl. deputat Amet 

Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na deputat Angela Buciu (G.P. 

al PRM), d-na deputat Diana Maria Buşoi (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), 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), dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu 

Podgorean (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na 

deputat Lavinia Marcela Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Corneliu 

Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al PNL) şi 

dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD); au fost absenţi dl. deputat Dan 

Horaţiu Buzatu (G.P. al PD-L) şi dl. deputat Liviu Codîrlă (G.P. al PD-L). 

  

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

            SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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