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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 18 februarie 2010 
 

 În data de 17 februarie Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 

comună cu membrii Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în 

masă a Senatului. 

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe 

anul 2008 (R9/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Din 

partea Societăţii Române de Radiodifuziune, au participat la lucrările 

Comisiilor, în calitate de invitaţi: d-na preşedinte-director general Maria 

Ţoghină, reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie, precum şi dl. Vasile 

Ionescu, director al Departamentului Producţie Editorială şi dl. Constantin 

Puşcaş, director al Departamentului Economic,  în calitate de reprezentanţi ai 

Comitetului Director. D-na preşedinte-director general Maria Ţoghină a făcut 

o prezentare succintă a Raportului de activitate pe anul 2008, urmată de luări 

de cuvânt ale parlamentarilor. Parlamentarii au exprimat puncte de vedere 

favorabile la adresa managementului în general, a calităţii emisiunilor, a 

preocupării pentru diversificarea publicului, pe criterii de vârstă, nivel de 

instruire şi reflectarea direct proporţională a acestor criterii în creşterea 

audienţei, atât în mediu rural cât şi în cel urban. Domnul Radu Alexandru 

Feldman a menţionat că  acesta este ultimul Raport de activitate prezentat de 

către actualul Consiliu de Administraţie, al cărui mandat se încheie la 31 

martie 2010. Doamna preşedinte Raluca Turcan a dorit să sublinieze că 
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actualul Consiliu de Administraţie şi-a început mandatul pe fondul unor 

puternice tensiuni ce existau în cadrul colectivului, dar a reuşit să estompeze 

această atmosferă, ce prejudicia imaginea postului public de radio, precum şi 

bunul mers al activităţii. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea Raportului de activitate pe anul 

2008.  

2. Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 

2008 (R8/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Din 

partea Societăţii Române de Televiziune nu a participat nici un reprezentant 

din partea Consiliului de Administraţie, sau a Consiliului Director. Domnul 

preşedinte director general Alexandru Sassu a transmis comisiilor, în ziua 

şedinţei, o adresă prin care îşi anunţa neparticiparea  la dezbateri, din motive 

medicale. Membrii Comisiilor reunite au fost nemulţumiţi de absenţa 

membrilor Consiliului de Administraţie, care nu a fost anunţată, sau motivată 

în nici un mod. Opiniile parlamentarilor în legătură cu această atitudine au 

fost în totalitate critice, fiind considerată o sfidare la adresa Parlamentului. 

Având în vedere lipsa reprezentanţilor SRTV s-a luat în discuţie şi ideea  

amânării dezbaterilor, respectiv reprogramarea acestora pentru o dată 

ulterioară; doamna preşedinte Raluca Turcan a supus la vot continuarea 

dezbaterilor în legătură cu raportul de activitate al SRTV pe anul 2008. 

Membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi continuarea 

dezbaterilor. După exprimarea votului membrii grupurilor parlamentare 

PSD+PC şi PNL au părăsit sala. Dezbaterile au continuat în cvorum. 

Doamna preşedinte Raluca Turcan a subliniat lipsa de comunicare existentă 

între conducerea SRTV şi Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor, 

refuzul repetat de a răspunde solicitărilor Comisiei în legătură cu diferite 
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subiecte, legate de strategia instituţiei, calitatea emisiunilor departamentului 

de ştiri, problemele cauzate la acest departament de o conducere interimară 

incompetentă, care au fost semnalate de angajaţi etc. De asemenea, doamna 

deputat a insistat asupra gravului deficit financiar înregistrat de televiziunea 

publică în anul 2008, precum şi a scăderii audienţei postului public de 

televiziune. După încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului reunit respingerea Raportului de 

activitate pe anul 2008 al Societăţii Române de Televiziune, rezultatul fiind: 

15 voturi împotrivă, 1 abţinere şi nici un vot în favoarea raportului. 

3. Raportul de activitate al Consiliul Naţional al Audiovizualului pe 

anul 2008 (R7/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. La 

lucrăriile Comisiilor au participat din partea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, în calitate de invitaţi: domnul preşedinte Răzvan Popescu şi 

domnul Grigore Zanc, membru. Domnul preşedinte Răzvan Popescu a 

răspuns întrebărilor adresate de către parlamentarii, cu privire la activitatea 

depusă de Consiliul Naţional al Audiovizualului. La finalul dezbaterilor, 

membrii Comisiilor au hotărât, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere, să propună 

plenului aprobarea Raportului de activitate pe anul 2008.  

4. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe 

anul 2008 (R11/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Din 

partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, au participat în calitate de 

invitaţi: domnul director general Ioan Mihai Roşca şi d-na Argentina Traicu, 

director economic adjunct. Domnul director general Ioan Mihai Roşca a 

făcut o scurtă prezentare a Raportului de activitate. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiilor au hotărât cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru), să 
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propună plenului aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale de 

Presă AGERPRES pe anul 2008.  

În data de 18 februarie membrii Comisiei au analizat documentele 

transmise de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, la solicitarea 

Comisiei. Aceste documente au fost solicitate în urma dezbaterilor din data 

de 2 şi respectiv 9 februarie, în vederea clarificării unor aspecte legate de 

activitatea de colectare pe care o desfăşoară organismele de gestiune 

colectivă a drepturilor de autor şi a drepturile conexe dreptului de autor, 

precum şi clarificări privind activitatea de control a Oficiului Român pentru 

Drepturi de Autor şi rolul de mediere al acestuia, între utilizatori şi 

organismele de gestiune colectivă, pe de o parte, şi beneficiarii drepturilor de 

autor pe de altă parte.  

 În ziua de 17 februarie a.c., din totalul de 18 membri ai Comisiei, au 

fost prezenţi un număr de 18 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan (G.P. 

al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. 

vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), dl. secretar Florin-Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Mircea Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea Irimescu (Independent), dl. 

deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Márton Árpád 

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

deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş 

(Independent); au fost absenţi cu înlocuiri: d-na deputat Roberta Alma 

Anastase (G.P. al PD-L), înlocuită de domnul deputat Marius Spînu (GP al 
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PD-L), domnul deputat Nicolae Bănicioiu (GP al PSD+PC), înlocuit de 

domnul deputat Marian Ghiveciu (GP al PSD+PC), iar domnul deputat 

Hunor Kelemen (GP al UDMR) a fost înlocuit de doamna deputat Farkas 

Anna Lili (GP al UDMR); în ziua de 18 februarie a.c., din totalul de 18 

membri ai Comisiei, au fost prezenţi 15 deputaţi: d-na preşedinte Raluca 

Turcan (G.P. al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-

L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), dl. secretar Florin-Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Mircea Cazan (G.P. al PNL),dl. deputat Duşan Popov (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea Irimescu (Independent), dl. 

deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Márton Árpád 

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

deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş 

(Independent); au fost absenţi: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al 

PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat Nicolae 

Bănicioiu (G.P. al PSD+PC). 

 

 

       PREŞEDINTE, 
 

     Raluca TURCAN 

  SECRETAR, 

           Florin Costin PÂSLARU
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