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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia parlamentară de anchetă privind evaluarea activităţii  

Societăţii Române de Televiziune şi a Societăţii Române de Radiodifuziune  
 

 

SINTEZA 

şedinţelor din zilele de 29, 30 şi 31 martie 2005 
 

Lucrările au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

Comisia a adoptat,cu majoritatea voturilor, următoarea ordine de zi: 

1. Decizie cu privire la adoptarea unei hotărâri privind participarea la lucrările Comisiei, 

ca observatori, a reprezentanţilor societăţii civile. Comisia a decis, cu unanimitate de voturi, ca 

reprezentanţii societăţii civile să fie invitaţi cu caracter permanent la lucrările Comisiei. 

2. Decizie asupra numirii raportorilor pentru cele patru obiective ale Comisiei 

parlamentare de anchetă. Grupurile parlamentare ale D.A., PNL, PD, UDMR, PUR-SL şi al 

Minorităţilor Naţionale au nominalizat următorii raportori: a) pentru secţiunea referitoare la 

îndeplinirea mandatului de serviciu public al SRR – dl. senator Adrian Cioroianu,  respectiv dl. 

deputat Valentin Iliescu pentru SRTV; b) pentru secţiunea referitoare la controlul calitativ al 

actului managerial şi al performantelor instituţionale, pentru SRR – dl. senator Adrian 

Cioroianu, respectiv dl. deputat Kelemen Hunor pentru SRTV; c) pentru secţiunea referitoare la 

verificarea activităţii financiar-contabile a SRR şi SRTV – dl. deputat Mihai Sandu-Capră; d) 

pentru secţiunea referitoare la aplicarea legislaţiei în domeniu audiovizual şi a deciziilor emise 

de CNA, pentru SRR – d-na deputat Ioana Popescu, respectiv dl. Valentin Iliescu pentru SRTV.   

Grupurile parlamentare ale PSD şi PRM urmează a nominaliza ulterior raportorii. 

3. Decizie privind audierea unor persoane referitoare la situaţia Societăţii Române de 

Televiziune. În şedinţa din data de 29 martie a.c., au fost audiaţi dl. Cosmin Jitariuc, redactor 

ştiri, Studioul Teritorial TVR Timişoara, d-na Ioana Dumitrescu, redactor ştiri externe TVR, dl. 

Cătălin Marius Zamfir, redactor, direcţia ştiri, TVR şi d-na Raluca Brumariu, producător 

executiv, direcţia ştiri, TVR, iar în şedinţa Comisiei din 30 martie, s-a continuat audierea cu dl. 

Alexandru Costache, reporter, Departamentul Ştiri, doamna Anca Lăzărescu, producător, d-na 

Dana Boboş, redactor, producător, realizator Departamentul TVR Cultural, d-na Camelia Robe, 

realizator, Redacţia Educaţie-Ştiinţă TVR Cultural, membru în Comisia de Etică şi Arbitraj, dl. 

MihaiM



Traian Andronic, membru în Comisia de Etică şi Arbitraj, d-na Brânduşa Armanca, fost 

realizator şi director al Studioului Teritorial TVR Timişoara, d-na Jeana Gheorghiu, fost 

director al Departamentlui TVR 2 şi dl. Dan Necşulea, regizor. 

Membrii Comisiei au propus ca la următoarele şedinţe, să fie audiate şi a alte persoane,  

precum şi consultarea şi verificarea contractelor comerciale încheiate de SRTV începând cu 

anul 1997, stenogramele şi înregistrările Comisiei de etică a SRTV şi a rapoartelor de audienţă 

pentru anii 2000-2001 şi 2003-2004. De asemenea, s-a cerut analizarea rapoartelor şi 

concluziilor Comisiei de etică şi arbitraj a SRTV, site-ul de intranet al instituţiei precum şi 

rapoartele de audienţă internaţională. 

4. Decizie privind audierea unor persoane referitoare la situaţia Societăţii Române de 

Radiodifuziune. 

  În şedinţa Comisiei din ziua de joi, 31 martie a.c.,  au fost audiaţi, conform programării  

redactori şi realizatori din Societatea Română de Radiodifuziune, membrii ai grupului auto-

intitulat „Iniţiativa Profesională Radio România”: dl. Răzvan Dumitrescu, realizator, Radio 

România Internaţional, reprezentant al salariaţilor în Consiliul de Administraţie al SRR, dl. 

Stelian Radu Cacuci, corespondent pentru judeţul Bihor, dl. Mihai Secelean, corespondent 

pentru judeţul Braşov, dl. Nicolae Tomescu, redactor la Studioul Teritorial Radio Iaşi, dl. Marin 

Constantin,  realizator, coordonator al reţelei de corespondenţi locali ai SRR, d-na Cerasela 

Rădulescu, realizator, România Actualităţi, d-na Dana Cotoară, redactor la Camera Ştirilor, d-

na Mihaela Dumitrescu, redactor prezentator la Camera Ştirilor, dl. Bogdan Rădulescu, redactor 

la Redacţia Civică, dl. Roman Muşat, redactor la Camera Ştirilor, Marius Tiţă, redactor la 

Radio România Internaţional, dl. Bogdan Ioan Matei, redactor la Camera Ştirilor, dl. Ştefan 

Stoica, publicist editor la Radio România Internaţional, dl. Alexandru Rusu, realizator la Radio 

România Cultural, d-na Magdalena Tara, jurnalist la Radio România Cultural,  d-na Ecaterina 

Stan, redactor muzical la Redacţia Muzicală şi d-na Mara Popa, realizator al emisiunilor pentru 

copii. 

Membrii Comisiei au propus consultarea şi verificarea unor contractelor comerciale 

încheiate de SRR, analizarea activităţii şi deplasărilor în străinătatea ale Orchestrei Naţionale 

Radio, situaţia investiţiilor IT şi a programului de retehnologizare, sponsorizările şi situaţia 

împrumuturilor bancare, înregistrările şi stenogramele şedinţelor Consiliului de Administraţie al 

SRR, verificarea licitaţiilor pentru încheierea de contracte cu diferite firme, modul în care se 

comercializează şi tezaurizează înregistrărilor aflate în Fonoteca Naţională Radio şi situaţia 

grădiniţei pentru copii angajaţilor din SRR. 

La lucrările Comisiei, din ziua de 29 martie a.c., din numărul total de 15 membri, au fost 

prezenţi un număr de 15 membri, dl. deputat Gvozdenovici Slavomir (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale) a fost reprezentat de domnul deputat Vainer Aurel (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 



iar în timpul lucrărilor domnul deputat Mihalache Sorin Dan (G.P. al PSD) a fost înlocuit de 

domnul George Băeşu (G.P. al PSD). În ziua de 30 martie a.c. au fost prezenţi toţi cei 15 

membrii ai Comisiei, dl. deputat Gvozdenovici Slavomir (G.P. al Minorităţilor Naţionale) fiind 

înlocuit de dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale). La şedinţa din ziua de 31 

martie, au fost prezenţi 12 membri, lipsind d-na deputat Dorina Teodora Mihăilescu (G.P. al 

PSD) şi d-nii deputaţi Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD), 

iar dl. deputat Mihai Sandu-Capră (G.P. al PNL) a fost reprezentat de dl. deputat Mircea Coşea 

(G.P. al PNL). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
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SECRETAR, 
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