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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 13 şi 15 noiembrie 2018 
 

În ziua de 13 noiembrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi, domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe 

(grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Sorin – Dan Moldovan 

(grupul parlamentar al PNL).  

În ziua de 15 noiembrie a.c. din numărul total de 15 deputaţi, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absent fiind domnul deputat Iulian Bulai 

(grupul parlamentar al USR). 

În data de 13 noiembrie a.c. lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu 

membri Comisiei pentru cultură şi media a Senatului.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul senator Radu Preda, în calitate de 

preşedinte al Comisiei de specialitate a Senatului. 

Membrii celor două Comisii au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (PL x 499/2018). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Parlamentarii au analizat textul proiectului 

de lege, precum şi documentele însoţitoare. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Radu Preda şi domnul deputat Iulian Bulai. 

După finalizarea dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

2.     Audierea doamnei Claudia – Victoria Nicolae, candidatul propus conform legii 

de Primul Ministru al României, pentru ocuparea funcţiei de director general al Agenţiei 
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Naţionale de Presă AGERPRES. Doamna Claudia – Victoria Nicolae a făcut o prezentare 

succintă a CV- ului domniei sale şi a răspuns întrebărilor adresate de parlamentari. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Radu Preda, domnul preşedinte Gigel – 

Sorinel Ştirbu, domnul deputat Nicolae – Dobrovici Bacalbaşa şi domnul deputat Iulian 

Bulai.  

După audierea candidatului, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi (23 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 3 abţineri), 

avizarea favorabilă a doamnei Claudia – Victoria NICOLAE, drept candidat pentru 

ocuparea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. 

3. Audierea candidaţilor propuşi pentru ocuparea unui loc vacant, respectiv a 

unor locuri ce urmează a se vacanta în Consiliul Naţional al Audiovizualului. 

Potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, propunerile de candidaţi pentru Consiliul Naţional al 

Audiovizualului ale instituţiilor abilitate (Senatul, Camera Deputaţilor, Preşedintele 

României, Guvernul) sunt avizate în prealabil, de Comisia pentru cultură şi media a 

Senatului şi de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor, întrunite în şedinţă comună. 

Comisiile întrunite în şedinţă comună în ziua de 13 noiembrie 2018 au audiat 

următorii candidaţi: 

     Din partea Senatului şi a Camerei Deputaţilor (3 locuri pentru Senat şi 2 locuri pentru 

Camera Deputaţilor): 

- Din partea G.P. ale PSD (Camera Deputaţilor) – Maria Monica Gubernat (titular) şi, 

respectiv Ramona Elena Sorescu (titular), fără propuneri de supleanţi; 

- Din partea G.P. ale PSD (Senat) – Nicolae Sorescu Bălaşa (titular), fără propunere de 

supleant. 

- Din partea G.P. ale PNL – Alexandru Kocsis Cristea (titular) şi Oana Simona Dincă 

(supleant); 

- Din partea G.P. ale UDMR (Senat) – Borsos Orsolya Éva (titular) şi Gábor – Száfta 

Szende (supleant); 
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- Din partea G.P. ale USR (Camera Deputaţilor) – Ştefan Voinea (titular) şi Ştefan 

Eugen Ghiorghiasa (supleant). 

- Din partea G.P ale ALDE - Andrei Ciprian Coman şi Luckacsi Claudiu (titulari), 

respectiv Viorel Vasile Buda şi Valentina Pricopie (supleanţi). 

Din partea Preşedintelui României, pentru un loc - Cristina – Ancuţa Pocora (titular) şi 

Alexandra Daria Pop (supleant); 

Din partea Guvernului, pentru un loc – Răsvan Popescu (titular), fără propunere de 

supleant. 

Au mai fost înregistrate următoarele candidaturi independente: 

- La Senat: Cezar Batog (titular) şi Diana Maria Cismaru (supleant); 

- La Camera Deputaţilor: Grigore Cartianu (titular).   

În cursul audierilor, s-a făcut  prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată de 

întrebări adresate de parlamentari.  

Având în vedere faptul că pentru cele 5 locuri în legătură cu care desemnarea se face la 

propunerea Camerei Deputaţilor şi, respectiv a Senatului, existau 8 propuneri, membrii 

celor două Comisii au hotărât să supună la vot propunerile grupurilor parlamentare. Astfel, 

propunerea grupului parlamentar al PSD Senat – dl. Nicolae Sorescu Bălaşa (titular), a 

primit 18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi nici o abţinere, propunerile grupului 

parlamentar al PSD Camera Deputaţilor – d-na Maria Monica Gubernat (titular) a primit 18 

voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi nici o abţinere şi d-na Ramona Elena Sorescu (titular) a 

primit 18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi nici o abţinere;  

Propunerile grupului parlamentar al  PNL Senat - dl. Alexandru Kocsis Cristea (titular) 

a primit 21 voturi pentru, 5 împotrivă şi nici o abţinere şi d-na Oana Simona Dincă 

(supleant) a primit 21 voturi pentru, 5 împotrivă şi nici o abţinere.  

  Propunerile grupului parlamentar al UDMR Senat – d–na Borsos Orsolya Eva (titular) 

a primit  23 voturi pentru, 3 împotrivă şi nici o abţinere şi d-na Gábor – Száfta Szende 

(supleant) a primit 23 voturi pentru, 3 împotrivă şi nici o abţinere.  

 Propunerile grupului parlamentar al USR Camera Deputaţilor – dl. Ştefan Voinea 

(titular) a primit 5 voturi pentru, 21 împotrivă şi nici o abţinere şi dl. Ştefan Eugen 

Ghiorghiasa (supleant) a primit 5 voturi pentru, 21 împotrivă şi nici o abţinere. 
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Propunerea grupului parlamentar al ALDE Senat - Luckacsi Claudiu (titular) a primit 7 

voturi pentru, 19 împotrivă şi nici o abţinere.  

Propunerile Preşedintelui României - d-na Cristina – Ancuţa Pocora (titular) a întrunit 

22 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi nici o abţinere şi d-na Alexandra Daria Pop 

(supleant) a întrunit 22 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi nici o abţinere.  

Propunerea Guvernului – dl. Răsvan Popescu (titular) a întrunit 24 de voturi pentru, 2 

voturi împotrivă şi nici o abţinere. 

Candidatura domnului Cezar Batog (titular)- (Senat) a întrunit 5 voturi pentru, 21 

voturi împotrivă şi nici o abţinere. 

 Candidatura d-nei Diana Maria Cismaru (supleant) - (Senat) a întrunit 2 voturi pentru, 

22 voturi împotrivă şi nici o abţinere. 

În consecinţă, Comisiile reunite au avizat favorabil candidaturile propuse de grupurile 

parlamentare: 

-  PSD Senat - dl. Nicolae Sorescu Bălaşa (titular); 

-  PSD Camera Deputaţilor - d-na Maria Monica Gubernat şi d-na Ramona Elena 

Sorescu (titular); 

-  PNL Senat: dl. Alexandru Kocsis Cristea (titular) şi d-na Oana Simona Dincă 

(supleant); 

- UDMR Senat: d–na Borsos Orsolya Eva (titular) şi d-na Gábor – Száfta Szende 

(supleant), precum şi pe cele propuse de Preşedintele României: d-na Cristina – 

Ancuţa Pocora (titular), d-na Alexandra Daria Pop (supleant) şi Guvern: dl. Răsvan 

Popescu (titular). 

 

          În ziua de 15 noiembrie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul individual 

asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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