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S I N T E Z A 

 Şedinţelor din zilele de  4, 5 şi 6 septembrie 2007 

 Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic (PL-x 

249/16.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din 

partea Ministerului Culturii şi Cultelor au participat la lucrările 

Comisiei: domnul secretar de stat Demeter Andras, doamna consilier 

Carmen Croitoru, precum şi domnul Pîrvu Ionică, director al 

Centrului de Pregătire Profesională în Cultură. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi 

în sală în momentul votului, adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamente. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 

224/10.04.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii 

Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă. 

3. Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural 

imaterial (Pl–x 350/02.05.2007). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului.  Membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la 

viitoarea şedinţă. 
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În data de 5 septembrie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi.  

1. Audierea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune, la solicitarea acestora.. La dezbateri, au 

participat în calitate de invitaţi: dl. Alexandru Sassu - director 

general interimar, d-na Anne Marie Rose Jugănaru, d-na Dida 

Drăgan, dl. Radu Toma, dl. Stanik Ştefan Ioan, dl. Răzvan Barbato, 

d.l Raico Cornea, dl. Sorin Burtea, dl. Marian Voicu, dl. Vlad 

Alexandru Velcu şi dl. Victor Socaciu. Au fost prezentate probleme 

legate de situaţia financiară gravă în care se află instituţia, 

imposibilitatea colectării taxei radio-tv, în urma privatizării S.C. 

Electrica S.A., probleme cu Societatea Naţională de 

Radiocomunicaţii S.A., datorate creşterilor repetate a costurilor 

legate de plata releelor, situaţia unor studiouri  teritoriale, probleme 

de management şi asumarea răspunderii pe circuitul documentelor, 

schema supraîncărcată şi numărul mare de ore suplimentare, lipsa 

corespondenţilor în străinătate şi numărul redus de corespondenţi în 

ţară. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei şi-au afirmat 

disponibilitatea de a sprijini serviciul public de televiziune prin 

intervenţii în plan legislativ. De asemenea s-a subliniat necesitatea 

alcătuirii unui punctaj al problemelor discutate, precum şi 

programarea unei şedinţe comune a celor două Comisii de 

specialitate ale Parlamentului, pentru prezentarea strategiei 

Consiliului de Administraţie, privind reformarea instituţiei şi 

rezolvarea problemelor actuale. 
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2. Audierea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune, la invitaţia Comisiei. La dezbateri, au 

participat în calitate de invitaţi: d-na Maria Ţoghină, preşedinte – 

director general şi d-na Mirela Fugaru dl. Andrei Alexandru, dl. 

Bogdan Ghiu, dl. Dan Preda, dl. Adrian Moise, membrii ai 

Consiliului de Administraţie, precum şi d-na Mădălina Neacşu - 

Direcţia de  Comunicare şi Marketing, dl, Andrei Calora - Preşedinte 

al Sindicatului Liber SRR şi dl. Constantin Sârbov - consilier 

principal al directorului general pe probleme economice. Au fost 

aduse în discuţie probleme legate de situaţia financiară precară, 

colectarea taxei radio – tv, numărul mic de plătitori, refacerea 

declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul celor scutiţi, conform 

legii, situaţia studiourilor teritoriale, precum şi de probleme privind 

evaluarea  şefilor de compartimente. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiei  şi-au afirmat disponibilitatea de a sprijini serviciul public 

de radiodifuziune prin intervenţii în plan legislativ. De asemenea s-a 

subliniat necesitatea alcătuirii unui punctaj al problemelor discutate, 

precum şi programarea unei şedinţe comune a celor două Comisii de 

specialitate ale Parlamentului, pentru prezentarea strategiei 

Consiliului de Administraţie, privind reformarea instituţiei şi 

rezolvarea problemelor actuale. 

 În zilele de 4, 5 şi 6 septembrie a.c., din totalul de 19 membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi: dl. preşedinte Cătălin 

Micula, 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. 
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deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat George 

Crin Laurenţiu Antonescu (G.P. al PNL), d-na deputat Angela Buciu (G.P. 

al PRM), 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 Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na 

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

parlamentar) şi d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC); au 

fost absenţi: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), 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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