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Din numărul total de 19 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 12 februarie 

a.c., au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, lipsind dl. deputat Cătălin Micula (G.P. al 

PNL) şi dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al PNL); în ziua de 13 februarie a.c. au 

fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, lipsind dl. deputat Cătălin Micula (G.P. al PNL), iar 

în ziua de 14 februarie a.c., au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, lipsind dl. deputat 

Cătălin Micula (G.P. al PNL) şi dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor  celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi:  

 1. Audierea preşedinţilor directori  generali ai  Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, la solicitarea acestora. În data de 

12 februarie 2008 Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. Lucrările 

Comisiilor reunite au fost conduse de domnul preşedinte Adrian Păunescu. Membrii 

Comisiilor au audiat preşedinţii-directori generali ai Societăţii Române de Radiodifuziune 

şi ai Societăţii Române de Televiziune, în legătură cu situaţia financiară precară a celor 

două instituţii, cauzată de dificultăţile de colectare a taxei radio-tv. În calitate de invitaţi au 

luat parte la lucrările Comisiilor reunite: din partea Societăţii Române de Televiziune, 

domnul Alexandru Sassu, preşedinte-director general şi doamna Cipriana Voicu, director 

economic, iar din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, doamna Maria Ţoghină, 

preşedinte-director general şi domnul Vasile Puşcaş, director economic. Au luat cuvântul 

la dezbateri:  doamna vicepreşedinte Rodica Nassar, domnul vicepreşedinte Petre 

Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, d-nii deputaţi Slavomir 

Gvozdenovici şi Radu Podgorean. S-au făcut diferite propuneri în legătură cu modalităţile 

de îmbunătăţire a situaţiei financiare, printre care creşterea taxei şi modificarea sistemului 
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de colectare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au votat cu majoritate de voturi, 

disponibilitatea de susţinere a celor două instituţii publice de radio şi televiziune şi 

programarea unei alte dezbateri asupra acestei probleme,  în vederea identificării soluţiilor 

optime. 

2. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PL-x 653/02.11.2004). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor 

Naţionale (Pl 382/09.06.2003). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

4.  Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice” (Pl 643/20.10.2003). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului suplimentar.  

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 (Pl-x 809/01.11.2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 (Pl-x 155/19.03.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

 Au avut loc dezbateri generale asupra necesităţii modificării Legii Arhivelor 

Naţionale, în sensul armonizării cu reglementări ale altor state europene şi necesitatea 

lărgirii accesului la diferite tipuri de documente. În calitate de invitat a participat la 

lucrările Comisiei domnul Dorin Dobrincu, director general al Arhivelor Naţionale ale 

României. Au luat cuvântul la dezbateri: domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul 

secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Angela Buciu, d-nii deputaţi Mihai Adrian 

Mălaimare, Radu Podgorean, Amet Aledin şi  Mirel Gheorghe Taloş. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Petre STRĂCHINARU   

  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
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