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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 9 mai 2016 
 

În data de 9 mai 2016 din numărul total de 28 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 27 de deputaţi, următorii deputaţi fiind înlocuiţi după cum urmează: domnul 

deputat Lucian Manuel Ciubotaru (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuit de doamna 

deputat Elena Reuer (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Traian Dobrinescu (Grup 

Parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Ioan Cupşa (Grup Parlamentar al 

PNL), domnul deputat Ionel Dragoş Gunia (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuit de 

doamna deputat Maria Grecea (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Mihai Sorin 

Grindeanu (Grup Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat  Mircea Titus 

Dobre (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat Marioara Nistor (Grup Parlamentar al 

UNPR) a fost înlocuită de domnul Aurel Nicolae (Grup Parlamentar al UNPR), domnul 

deputat Ioan Tămâian (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Gabriel 

Andronache (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat  Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar 

al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Florin Buicu (Grup Parlamentar al PSD), doamna 

deputat Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuită de domnul deputat  

Grigore Crăciunescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat  Eugen Uricec (Grup 

Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Sorin Iacoban (Grup Parlamentar al 

PSD), iar domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu ( neafiliat) a  fost absent. 

În data de 9 mai 2016 Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 

Comisie pentru cultură şi media a Senatului.  Lucrările şedinţei comune au fost conduse de 

domnul senator Georgică Severin, preşedinte al Comisiei pentru cultură şi media. 

 Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi: 
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1. Audierea candidatului desemnat de membrii Consiliului de administraţie pentru 

ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. 

La începutul şedinţei Comisiilor reunite, domnul deputat Florin Costin Pâslaru, 

secretar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor, a făcut o propunere pentru ieşirea dintr-un nou eventual blocaj înregistrat în 

procedura de numire a preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Televiziune, şi anume, în cazul în care candidatura doamnei Simona Monica Ghiurco nu va 

întruni majoritatea voturilor parlamentarilor din Comisiile pentru cultură reunite, să fie 

audiată şi cea de-a doua propunere de candidatură, respectiv doamna Irina Radu. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Georgică Severin, domnul preşedinte 

Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul deputat Gabriel 

Andronache, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Radu Popa şi domnul senator 

Cristian Dumitrescu. Neacceptând această procedură, membrii Grupurilor parlamentare ale 

PNL din Senat şi din Camera Deputaţilor s-au retras de la lucrările Comisiilor reunite. 

Propunerea procedurală a fost votată cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi în 

sală în momentul votului. Doamna Monica Ghiurco a făcut o scurtă prezentare a activităţii 

sale, precum şi a priorităţilor în cazul ocupării funcţiei de preşedinte al Consiliului. 

Parlamentarii au formulat întrebări cu privire la strategia domniei sale. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul secretar Florin Costin Pâslaru, doamna deputat 

Liliana Mincă şi domnul deputat Radu Mihai Popa. Doamna Simona Monica Ghiurco a 

răspuns întrebărilor. După audierea doamnei Simona Monica Ghiurco membrii celor 

două Comisii au procedat la vot. În favoarea candidaturii d-nei Simona Monica Ghiurco s-a 

pronunţat 1 parlamentar, iar împotriva candidaturii s-au pronunţat 23 de parlamentari. Ca 

urmare a rezultatului înregistrat, Comisiile au avizat negativ, cu majoritatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votului, candidatura d-nei Simona Monica Ghiurco pentru 

ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Televiziune.  
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În continuarea lucrărilor, potrivit procedurii aprobate anterior, Comisiile pentru 

cultură ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la audierea doamnei Irina 

Radu. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Georgică Severin, doamna deputat Liliana 

Mincă şi domnul deputat Radu Mihai Popa. La finalul audierii, membrii celor două Comisii 

au procedat la vot. În favoarea candidaturii doamnei Irina Radu s-au pronunţat 25 de 

parlamentari, neînregistrându-se niciun vot împotrivă şi nicio abţinere. Ca urmare a 

rezultatului înregistrat, Comisiile au hotărât,  cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votului, întocmirea unui aviz comun favorabil, care să propună plenului 

Parlamentului candidatura doamnei Irina Radu pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune.  

  

 PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Florin - Costin PÂSLARU 
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