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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 17, 18 şi 19 octombrie 2017 
 
 
 
 

În data de 17 octombrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absenţi fiind domnul deputat Gigel-Sorinel 

Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul 

parlamentar al PSD) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD), iar doamna deputat Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuită 

de doamna deputat Aida-Cristina Căruceru (Grupul parlamentar al PSD).  

În data de 18 octombrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD). 

În data de 19 octombrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grupul 

parlamentar al USR) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu.  

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 
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privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea 

analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la 

nivel naţional (PL–x 435/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. La lucrările Comisiei au participat, 

în calitate de invitaţi, din partea Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - 

doamna secretar de stat Maria-Manuela Catrina; din partea Societăţii Naţionale de 

Radiocomunicaţii: doamna Micu Doina şi domnul Alin Terechilă iar din partea Societăţii 

Române de Televiziune, domnul Nicolae Voican, inginer.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu, doamna secretar Beatrice Tudor şi domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar. La 

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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