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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
S I N T E Z A 

       lucrărilor Comisiei din zilele de 28 februarie, 1 şi 2  martie  2017 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Audierea domnului Ovidiu Miculescu, preşedinte-director general 

al Societăţii Române de Radiodifuziune, la solicitarea Comisiei. În 

calitate de invitat la lucrările Comisiei a participat domnul Tudorel 

Popa, avocat. În baza prerogativelor conferite de lege în ceea ce 

priveşte controlul parlamentar, domnul Ovidiu Miculescu a fost 

invitat la Comisie, ca urmare a sesizării transmise de ActivWatch 

Comisiilor pentru cultură ale Parlamentului.  Documentul semnala 

situaţia de incompatibilitate în care se află domnul Ovidiu 

Miculescu, preşedinte-director general, fapt constatat de Agenţia 

Naţională de Integritate în baza raportului de evaluare nr.45106 

/G/II din data de 14 octombrie 2013, decizie contestată în justiţie de 

susnumit şi rămasă definitivă la data de 31 ianuarie 2017, ca urmare 

a hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conform deciziei nr. 

227/31.01.2017, prin care s-a respins recursul declarat împotriva  

Sentinţei nr.1201 din 23 aprilie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti 

/Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. 

Domnul avocat Tudorel Popa a susţinut faptul că, în prezent 

sancţiunea nu mai poate fi aplicată domnului Ovidiu Miculescu, 
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deoarece, potrivit prevederilor legale ar fi trebuit aplicată în termen 

de trei ani de la constatarea stării de incompatibilitate, prin urmare 

timp de trei ani de la data de 14 octombrie 2013. Parlamentarii au 

formulat întrebări şi au fost exprimate puncte de vedere de apreciere 

a activităţii Radioului Public, dar şi puncte de vedere cu privire la o 

posibilă demisie a domnului preşedinte-director general. La 

încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să aştepte 

decizia Birourilor permanente ale Parlamentului, după concluziile 

exprimate către Comisiile juridice. 

2. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua 

Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională (PL-x 

695/2015). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în  cadrul Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale şi domnul deputat Eugen Tomac, 

iniţiatorul proiectului de lege. Parlamentarii au analizat conţinutul 

proiectului de lege şi documentele însoţitoare. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  

să propună plenului un raport de adoptare în forma iniţiatorului.  

3.  Proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 8/2006 

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public 

de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 82/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a 
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participat în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi 

documentele însoţitoare. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizele negativ acest proiect 

de lege.  

4. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din 

Dej (PL-x 85/2017). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun împreună cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură. La 

lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului 

de lege şi documentele însoţitoare. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să amâne cu două 

săptămâni votul asupra proiectului de lege.  

În data de 1 martie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor. Lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Cătălin Drulă, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor. Membrii Comisiilor reunite au aprobat, cu 

unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri 

necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziune analogică 
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terestră la televiziune digitală terestră şi implementarea serviciilor 

multimedia la nivel naţional (P L-x 435/2016). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun împreună cu Comisia pentru tehnologia 

informaţiilor şi comunicaţiei. La lucrările comisiilor reunite au 

participat în calitate de invitaţi: domnul Augustin Jianu, ministrul 

Comunicaţiilor şi Societăţii  Informaţionale, doamna Doina Micu 

din partea Societăţii Naţionale de Radio-Comunicaţii, iar din partea 

Societăţii Române de Televiziune a participat domnul Nicolae 

Voican, inginer. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de 

lege şi documentele însoţitoare şi au exprimat puncte de vedere în 

favoarea prorogării termenelor de implementare a serviciilor 

multimedia la nivel naţional, dar şi împotriva prorogării. În cursul 

dezbaterilor parlamentarii au solicitat Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale, precum şi, Societăţii Române de 

Radiocomunicaţii mai multe documente. La încheierea lucrărilor, 

membrii comisiilor reunite au hotărât continuarea dezbaterilor la o 

şedinţă comună viitoare, după primirea documentelor solicitate.  

În data de 2 martie a.c. Comisia a avut în program studiu 

individual asupra proiectelor de lege aflate pe agenda Comisiei. 

În data de 28 februarie 2017, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 14 deputaţi şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

13 parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa 

(Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea 

(Grup parlamentar al ALDE), doamna secretar Beatrice Tudor 
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(Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul 

deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat  

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul 

deputat Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Emil Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu  (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); 

absent a fost domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al 

UDMR).  

În data de 1 martie 2017, la lucrările Comisiei, din numărul 

total de 14 deputaţi şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa 

(Grup parlamentar al PSD), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup 

parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat  Nicolae 

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

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil 

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat 

Gheorghe Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna 
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deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au 

fost domnul deputat Florea Damian (Grup parlamentar al ALDE), 

domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR) şi 

domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al 

PSD). 

În data de  2 martie 2017, din numărul total de 14 deputaţi şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 10 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup parlamentar al PSD), 

doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Nicolae Dobrovici- 

Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan 

Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Andrei 

Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil Marius 

Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Gheorghe Dinu 

Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana Silvia 

Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au fost domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Florea 

Damian (Grup parlamentar al ALDE), domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grup parlamentar al UDMR) şi domnul deputat Liviu Ioan 

Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD). 

 
         PREŞEDINTE,                               

  Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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