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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 iunie 2018 
 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine 

de zi:  

1. Audierea doamnei Doina Gradea, Preşedinte - Director General al 

Societăţii Române de Televiziune, la solicitarea unor membrii ai Comisiei, în 

legătură cu deplasarea delegaţiei TVR la Lisabona, la competiţia muzicală 

internaţională Eurovision. Doamna preşedinte – director general Doina Gradea 

le-a transmis membrilor Comisiei o adresă prin care a comunicat faptul că nu 

poate participa la şedinţă, având în vedere suprapunerea lucrărilor Comisiei cu 

acelea ale grupului de lucru din cadrul Ministerului Afacerilor Externe având ca 

temă analiza stadiului pregătirilor evenimentului de preluare, de către România, 

a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, eveniment la care TVR va fi 

official broadcaster.  Domnia sa şi-a exprimat disponibilitatea de a fi prezentă la 

o şedinţă viitoare a Comisiei.  

2. Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Plx 

38/2016/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Parlamentarii au 

analizat conţinutul Cererii de reexaminare precum şi documentele însoţitoare. 
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După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi (7 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă şi o 

abţinere), întocmirea unui raport de respingere a Cererii de reexaminare 

formulată de Preşedintele României şi, în consecinţă, de adoptare a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune în 

forma adoptată iniţial de Parlament. 

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru 

promovarea valorilor naţionale „Regele MIHAI I” (P lx 315/2018). Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului ce urmează a fi transmis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative 

precum şi documentele însoţitoare. La propunerea domnului deputat Emil – 

Marius Paşcan, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei legislative 

pentru o şedinţă viitoare. 

 

În data de 19 iunie 2018, din numărul total de 15 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 parlamentari: domnul 

președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PSD), doamna 

vicepreședinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul 

deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan 
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Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup 

parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil - Marius Paşcan (Grupul 

parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul 

parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul 

parlamentar al PSD), domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul parlamentar 

al PNL) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD).  

În zilele de 20 şi 21 iunie 2018 din numărul total de 15 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 parlamentari: 

domnul președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PSD), doamna 

vicepreședinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul 

deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil - Marius 

Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe Dinu – 

Socotar (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe şi 

doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD) absent fiind 

domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR). 

      

    PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU   

  
 


	S I N T E Z A

		2018-06-25T12:29:13+0300
	Preda Marina




