
 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 20 decembrie 2013 
 
 

În data de 20 decembrie a.c. din numărul total de 22 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 18 de deputaţi, doamna deputat Marioara Nistor (G.P. al PP-

DD) a fost înlocuită cu domnul deputat Ştefan Dâlcă (G.P. al PP-DD), domnul deputat 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL) a fost înlocuit cu domnul deputat Paul Dumbrăvanu 

(G.P. al PNL), iar absenţi au fost domnii deputaţi: Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PD-L),  

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR) şi Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan 

Voicu. Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Validarea noii componenţe a Biroului Comisiei, ca urmare a numirii domnului 

deputat Gigel – Sorinel Ştirbu  în funcţia de ministru al Culturii.  

Din partea Grupului Parlamentar PNL au fost nominalizaţi: domnul deputat Florin – 

Alexandru Alexe, pentru funcţia de preşedinte şi domnul deputat Costel Alexe, pentru 

funcţia de secretar. În urma votului exprimat, noua componenţă a Biroului Comisiei este 

următoarea: 

Preşedinte – domnul deputat  Florin – Alexandru Alexe; 

Vicepreşedinte – domnul deputat Mădălin – Ştefan Voicu; 

Vicepreşedinte – domnul deputat Slavomir Gvozdenovici ; 

Secretar– domnul deputat Florin – Costin Pâslaru; 

Secretar – domnul deputat Costel Alexe. 



 2

2. Audierea domnului Stelian Tănase pentru funcţia de director general interimar 

al Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. În 

data de 20 decembrie Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru cultură şi media a Senatului s-au întrunit în 

şedinţă comună pentru a-l audia pe domnul Stelian Tănsae, candidat pentru funcţia de 

director general interimar al Societăţii Române de Televiziune. Domnia sa a făcut o 

prezentare a propriului CV. Parlamentarii au formulat întrebări şi au făcut recomandări 

cu privire la remedierea actualelor probleme cu care se confruntă televiziunea publică. 

Au luat cuvântul: domnul preşedinte Florin Alexandru Alexe, domnul deputat  Slavomir 

Gvozdenovici, domnul deputat Mădălin Ştefan Voicu, doamna deputat Liliana Mincă, 

domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu, domnul deputat Ion Ochi, domnul deputat 

Theodor Paleologu, domnul senator Sorin Ilieşiu, doamna senator Mihaela Popa şi 

doamna senator Gabriela Vrânceanu Firea, precum şi domnul senator Georgică Severin, 

preşedinte al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiilor reunite au  hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi – 25 de 

voturi pentru - să transmită plenului un aviz comun favorabil pentru candidatura 

domnului Stelian Tănase la funcţia de director general interimar al Societăţii Române de 

Televiziune. 

 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
 Florin Alexandru ALEXE 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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