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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de  8 şi 10 martie 2016 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1 Audierea domnului Ovidiu Miculescu, preşedinte-director 

general al Societăţii Române de Radiodifuziune, la solicitarea 

Comisiei.  În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au participat 

din partea Societăţii Române de Radiodifuziune: dl. Ovidiu 

Miculescu, preşedinte-director general, dl. Constantin Puşcaş, 

director economic, d-na. Mariana Milan, şef Serviciu Juridic, dl. 

Florin Bruşten, secretar general Studiouri Teritoriale, precum şi dl. 

Dumitru Costin, lider - Blocul Naţional Sindical. Domnul deputat 

Slavomir Gvozdenovici a făcut o scurtă expunere a problemelor cu 

care se confruntă Studioul Teritorial Regional Radio Timişoara şi a 

adresat câteva întrebări. Domnul deputat Ioan Tămâian a adresat 

întrebări privind informaţiile prezentate în memoriul domnului 

Anghel Mihai, angajat al Societăţii Române de Televiziune, în 

funcţia de manager al Studioului Teritorial „Radio Timişoara” şi a 
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propus înfiinţarea unui grup de analiză a managementului în cadrul 

Serviciului Public de Radiodifuziune. În memoriul respectiv, sunt 

sesizate anumite aspecte privind abuzuri în managementul Societăţii 

Române de Radiodifuziune. Domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte-

director general al Societăţii Române de Radiodifuziune a răspuns 

întrebărilor şi a afirmat că se va identifica o modalitate de 

soluţionare a situaţiei.  

2. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din 

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 

764/2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: dl 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, dl. 

Cristian Pascu, preşedinte al Asociaţiei Organizatorilor şi 

Producătorilor de Jocuri de Noroc din România, d-na.  Viorela 

Rădoi, director executiv la ROMSLOT. Parlamentarii au analizat 

conţinutul propunerii legislative şi al documentelor ce o însoţesc, şi 

au formulat amendamente. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului un 

raport suplimentar de adoptare cu amendamente. 

3. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 13 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (Pl-x 

765/2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

În calitate de invitaţi au participat: dl. Alexandru Oprean, secretar 

de stat, Ministerul Culturii, dl. Cristian Pascu, preşedinte al 

Asociaţiei Organizatorilor şi Producătorilor de Jocuri de Noroc din 
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România, d-na. Viorela Rădoi, director executiv la ROMSLOT. 

Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative şi au 

formulat amendamente. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport 

suplimentar de adoptare cu amendamente. 

 4. Propunerea legislativă pentru modificarea  şi  completarea 

Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (P 

l-x 38/24.02.2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Prima Camera sesizată.  În calitate de invitaţi au participat la 

lucrările Comisiei: membri ai Sindicatului Liber al Lucrătorilor din 

Societatea Română de Radiodifuziune: dna. Nicoleta Balaci, dna. 

Violeta Arhiri, dl. Adrian Doroş, dl. Florin Dumitru, dl. Gabriel 

Chifu, dl. Bogdan Iuliu Hossu, d-na. Andreea Sandu, dl. Marius 

Dorian Tănase, dl. Cristian Niţă. Membrii Comisiei au hotărât să 

continue dezbaterea propunerii legislative la viitoarea şedinţă. 

 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil (P l - x 698 /18.112010). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterii propunerii legislative, pentru o viitoare şedinţă. 

  6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public (P l-x 805/2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul 
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Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi doamna 

Adelina Dabu, din partea Consiliului Investitorilor Străini - FIC.  În 

cadrul dezbaterilor a fost expus Punctul de vedere al Guvernului, 

acesta fiind pentru susţinerea iniţiativei legislative; parlamentarii au 

formulat amendamente asupra textului propunerii legislative. La 

finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului un raport de adoptare cu amendamente. 

 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 102/ 

1992 privind stema ţării şi sigiliul statului (P l-x 30/17.02. 2016). 

Dezbateri în vederea întocmirii  avizului. Membrii Comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, pentru o 

viitoare şedinţă. 

În ziua de  8 martie 2016 din numărul total de 24 de membri, 

la lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), dl.  deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Vasile Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al 

UNPR), d-na deputat Marioara Nistor (GP al UNPR), dl. deputat 

Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. 

al UNPR), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (neafiliat), dl. deputat 
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Ioan Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa 

(G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD); absenţi au 

fost: dl. deputat Manuel Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat 

Florea Damian (GP. al ALDE), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia 

(G.P. al PNL) dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL),  şi dl. 

deputat Radu Mihai Popa (neafiliat); dl. deputat Angel Tâlvăr (G.P. 

al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Sorin Avram Iacoban 

(G.P. al PSD), iar dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P al 

ALDE) a fost înlocuit de domnul deputat Dan-Laurenţiu Tocuţ 

(G.P. al ALDE). 

În ziua de 10 martie 2016 din numărul total de 24 de membri, 

la lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD), dl.  deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Vasile Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al 

UNPR), d-na deputat Marioara Nistor (GP al UNPR), dl. deputat 

Dan Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. 

al UNPR), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (neafiliat), dl. deputat 

Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE), dl. deputat Ioan Tămâian 

(G.P. al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa (G.P. al PNL) şi dl. 
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deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD); absenţi au fost: dl. deputat 

Manuel Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat Florea Damian 

(GP. al ALDE), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL) dl. 

deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat Radu Mihai 

Popa (neafiliat) şi dl. deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD). 

 

 

 

    PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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