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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 24 şi 26 martie 2015
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi,
următoarea ordine de zi:
1.

Audierea

membrilor

Consiliului

Naţional

al

Audiovizualului, la solicitarea Comisiei.
În calitate de invitaţi, la şedinţa Comisiei au participat
următorii membrii ai Consiliului Naţional al Audiovizualului:
doamna preşedinte Laura Corina Georgescu, domnul Radu Călin
Cristea, domnul Florin Gabrea, doamna Monica Gubernat, domnul
Radu Herjeu, domnul Valentin Alexandru Jucan, domnul Lorand
Turos, domnul Răsvan Popescu, domnul Gabriel Tufeanu şi doamna
Dorina Rusu. Comisia a solicitat audierea membrilor Consiliului
având în vedere semnalele apărute în presă cu privire la scrisoarea
din ziua de joi, 19 martie a.c. adresată birourilor permanente ale
Parlamentului de către şase dintre membrii acestuia, prin care se
solicita revocarea din funcţie a doamnei Laura Corina Georgescu, în
prezent preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului şi în
care sunt prezentate motivele pentru care activitatea CNA este în
prezent, practic, blocată. În cadrul audierilor din partea invitaţilor au

luat cuvântul: doamna Laura Corina Georgescu, domnul Radu Călin
Cristea, domnul Valentin Alexandru Jucan şi doamna Monica
Gubernat. Toţi vorbitorii au prezentat puncte de vedere cu privire la
conflictul existent în cadrul instituţiei - doamna preşedinte Laura
Georgescu a dat în judecată pe şase dintre membrii Consiliului –
precum şi în legătură cu necesitatea revocării din funcţie a doamnei
Laura Corina Georgescu. Parlamentarii au formulat întrebări cu
privire la activitatea Consiliului. În cursul luărilor de cuvânt mai
mulţi parlamentari au solicitat demisia doamnei preşedinte Laura
Corina Georgescu şi au făcut cunoscut conţinutul textului Legii
audiovizualului nr. 504/2002 cu privire la modul de revocare a
unuia dintre membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului,
subliniindu-se faptul că, în prezent Parlamentul nu poate revoca din
funcţie o persoană decât în două situaţii: o condamnare, în urma
unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive ori în cazul
incapacităţii de muncă pentru o perioadă mai mare de 6 luni.
Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a subliniat, la încheierea
dezbaterilor, existenţa unei rupturi ireparabile între doamna
preşedinte Laura Corina Georgescu şi majoritatea membrilor
Consiliului Naţional al Audiovizualului şi a solicitat public demisia
de onoare a acesteia din funcţia de preşedinte.
În data de 26 martie a.c. membrii Comisiei au avut program de
studiu individual în ceea ce priveşte modificarea legislaţiei privind
drepturile de autor şi drepturile conexe, respectiv studiul Legii nr.
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de
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autor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adaptarea
reglementării naţionale cu prevederile legislaţiei europene în
domeniu.
În zilele de 24 şi 26 martie 2015, din numărul total de 23 de
membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 20 deputaţi: dl.
preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte
Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir
Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte
Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar FlorinAlexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru
(G.P. al PSD), dl. deputat Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl.
deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea
(G.P. al PC-PLR), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na
deputat Liliana Mincă (G.P. Dem. Pop.), d-na deputat Marioara
Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat
Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat Dan Cristian Popescu
(G.P. al PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat
Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel
Taloş (G.P al PC-PLR), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi
d-na deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al PNL), iar următorii
deputaţi au fost absenţi: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al
PNL), dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat) şi dl. deputat Ioan
Vulpescu (G.P. al PSD).
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel Sorinel ŞTIRBU

Florin Costin PÂSLARU
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