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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 31 martie, precum 1, 2 şi 3 aprilie 2014 
 

În data de 31 martie 2014 din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 22 de deputaţi, absent a fost domnul deputat Theodor Paleologu (neafiliat), iar 

domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Markó  

Attila (G.P. al UDMR), domnul deputat Ion Ochi (G.P. al PSD) a fost înlocuit de doamna 

deputat Ileana Moldovan (G.P. al PSD), domnul deputat Zisu Stanciu (G.P. al PSD) a fost 

înlocuit de doamna deputat Lucreţia Roşca (G.P. al PSD), iar domnul deputat Damian Florea 

(G.P. al PC) a fost înlocuit de domnul deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu (G.P. al PC); în zilele 

1, 2 şi 3 aprilie a.c. din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 

de deputaţi, absenţi au fost domnul deputat Damian Florea (G.P. al PC), domnul deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat Theodor Paleologu (neafililat) şi domnul 

deputat Zisu Stanciu (G.P. al PSD).  

În ziua de 31 martie, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

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

comună. Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu. Membrii 

Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Audierea candidaţilor desemnaţi pentru a face parte din Consiliul de administraţie al 

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

Au fost nominalizaţi următorii candidaţi desemnaţi de cei în drept pentru a face parte din 

noul Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune: 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale P.S.D: Claudiu Brâzan şi Cătălin Blebea 

(titulari), respectiv, Manuela Cazan Pachela şi Ruxandra Garofeanu (supleanţi); 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale P.N.L: Stelian Tănase şi Dan Andrei 

Muraru (titulari), respectiv, Mircea Fechet şi Cristian Vasile Petcu (supleanţi); 
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- din partea Grupurilor Parlamentare ale P.D.-L.: Radu Carp (titular) şi Adriana 

Silvia Mesesian (supleant); 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale U.D.M.R.:  Debreczeni Hajnal (titular) şi 

Róstas - Péter István (supleant); 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale P.C.: Adrian Bucur (titular) şi Marius 

Epure (supleant); 

- din partea Grupului Parlamentar al P.P.-D.D. din Camera Deputaţilor: Eduard 

Dumitraşcu (titular) şi Florin Condurăţeanu (supleant); 

- din partea Preşedintelui României: Romina Gabriela Surugiu (titular), fără  

supleant nominalizat; 

- din partea Guvernului României: Corneliu Calotă (titular) şi Adrian Ştefan   

Bădescu (supleant); 

- din partea personalului angajat al Societăţii Române de Televiziune: Liviu 

Gabriel Fetter şi Sorin Burtea (titulari), respectiv, Dragoş Ion Bocănaciu şi Sorin Rada 

(supleanţi); 

- din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale: Raico Cornea (titular) 

şi  Andrea-Julika Ghiţă (supleant). 

 La începutul şedinţei comune, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să amâne audierea celor doi candidaţi reprezentanţi ai personalului angajat din 

Societatea Română de Televiziune, dată fiind acţiunea de contestare în justiţie a hotărârii 

Biroului Electoral Central din cadrul Societăţii Române de Televiziune de validare a 

rezultatelor alegerilor, desfăşurate în luna ianuarie. Audierea acestora se va desfăşura după 

soluţionarea definitivă a cauzei. Fiecare candidat şi-a prezentat, sintetic activitatea, precum şi 

principalele obiective fixate  pentru viitoarea calitate de membru în Consiliul de administraţie 

al Societăţii Române de Televiziune, răspunzând apoi întrebărilor formulate de parlamentari. În 

cadrul dezbaterilor, au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, domnul 

secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat 

Dragoş-Ionel Gunia, precum  şi domnii senatori Georgică Severin, Emil Marius Paşcanu, 
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Alexandru Mazăre şi doamna senator Gabriela Firea. După finalizarea audierilor, membrii celor 

două Comisii au procedat la vot. Candidaţii au fost votaţi cu unanimitatea voturilor celor 29 de 

parlamentari prezenţi, cu următoarele excepţii: d-na Romina Gabriela Surugiu – 21 de voturi 

pentru, un vot împotrivă şi 7 abţineri, d-nul  Corneliu Calotă – 27 de voturi pentru şi 2 abţineri, 

şi d-na Adriana Silvia Mesesian – 23 de voturi pentru şi 6 abţineri. Ca urmare a votului 

exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil candidaturile persoanelor audiate şi, conform 

prevederilor art. 19, alin.(5) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, propun 

plenului Parlamentului României spre aprobare lista de candidaţi pentru Consiliul de 

administraţie al Societăţii Române de Televiziune. 

2. Audierea candidatului desemnat de membrii Consiliului de administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune pentru funcţia de preşedinte al Consiliului. Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului comun. După validarea de către plenul Parlamentului a noii componenţe a 

Consiliului de administraţie, şi depunerea jurământului, 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 audia, conform legii, persoana desemnată de membrii 

Consiliului pentru funcţia de preşedinte. Comisiile reunite l-au audiat pe domnul Stelian 

Tănase. Domnia sa a fost votat de către membrii titulari ai Consiliului cu 8 voturi pentru, 2 

voturi împotrivă şi o abţinere. Domul Stelian Tănase a prezentat principalele probleme cu care 

se confruntă serviciul public de televiziune în ceea ce priveşte situaţia financiară; în acest sens, 

domnia sa a subliniat ca posibile soluţii: necesitatea restructurării instituţiei, a creşterii taxei 

radio - tv, eliminarea procentului obligaţiei de virare a procentului de 15% din veniturile 

provenind din publicitate către Centrul Naţional al Cinematografiei precum şi modificarea legii 

în sensul creşterii intervalului de difuzare a publicităţii de la 8 la 12 minute. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul secretar Florin 

Costin Păslaru, precum şi domnii senatori Georgică Severin şi Sorin Roşca Stănescu. În luările 

de cuvânt s-au făcut recomandări şi urări de succes în dificila misiune de restructurare şi 

reconstrucţie a televiziunii publice. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât cu 
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unanimitate de voturi să înainteze plenului Parlamentului un aviz comun favorabil. În zilele de 

2 şi 3 aprilie a.c. membrii Comisiei au avut program de studiu individual. 

 

 

 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin-Costin PÂSLARU 
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