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Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din ziua de 22 septembrie 

a.c. au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, iar absenţi au fost: dl. vicepreşedinte 

Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), 

dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. 

al PD-L), dl. deputat Mirel-Gheorghe Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat Gheorghe 

Zoicaş (G.P. al PSD+PC). În ziua de 23 septembrie a.c., la şedinţa Comisiei au 

participat un număr de 12 deputaţi, iar absenţi au fost: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu 

(G.P. al PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Mirel-Gheorghe Taloş (G.P. 

al PNL) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PSD+PC). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2002 

bibliotecilor (Pl - x 346/29.06.2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Membrii Comisiei au hotărât să amâne dezbaterile, deoarece iniţiatorul propunerii 

legislative, dl. deputat Mircia Giurgiu, nu a putut să participe la lucrări. 

2. Audierea unor persoane din cadrul Direcţiei Ştiri a Societăţii Române de 

Televiziune, la solicitarea acestora. La lucrările Comisiei, au participat, în calitate de 

invitaţi, următorii jurnalişti de televiziune, angajaţi ai Departamentului de Ştiri, din 

Direcţia Emisiunilor Informative şi Sport, doamnele: Anca Olteanu Lăzărescu, Loara 

Ştefănescu, Liliana Teică, Alina Grigore, Raluca Stroe Brumariu, Adriana Gulea Popa, 

precum şi domnii: Mihai Rădulescu, Alex Costache şi Marian Voicu. În cadrul 

audierilor, invitaţii au subliniat disfuncţiile existente în cadrul unuia dintre cele mai 

importante departamente al Societăţii Române de Televiziune, cel de Ştiri. Conform 
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relatărilor, problemele ar fi generate de diferiţi factori, dar mai cu seamă, de prelungirea 

perioadei de interimat pentru funcţia de director al departamentului mai sus menţionat.  

Au fost aduse în discuţie: momentul reorganizării departamentului în urma 

plecării doamnei Rodica Culcer, cu ocazia scandalului produs de difuzarea filmuleţului 

„mita – Traian Remeş şi cârnaţii”, apariţia domnului Liviu Dragnea, la emisiunea Tema 

Zilei, în preziua alegerilor europarlamentare, sancţionată de Consiliul Naţional al 

Audiovizualului.  

Au luat cuvântul în cadrul dezbaterilor: doamna preşedinte Raluca Turcan, 

domnul vicepreşedinte Amet Aledin, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac, 

domnul secretar Florin Costin Pâslaru, domnul deputat Mircea Vasile Cazan, domnul 

deputat Mircea Irimescu, dl. deputat Márton Árpád Francisc, dl. deputat Duşan Popov, 

dl. deputat Teodor-Marius Spînu şi domnul deputat Mădălin Ştefan Voicu.   

Parlamentarii au pus întrebări invitaţilor şi au făcut o analiză critică a activităţii 

Departamentului de Ştiri. Vorbitorii au subliniat lipsa de responabilitate şi competenţă a 

conducerii interimare faţă de haosul ce se manifescă în departament, slaba calitate a 

emisiunilor de ştiri, precum şi complexitatea situaţiilor conflictuale. La încheierea 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să solicite domnului Alexandru Sassu, 

preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune, un punct de vedere 

scris asupra problematicii mai sus menţionate şi să-l invite la o viitoare şedinţă.  
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