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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 22, 23 şi 24 octombrie 2019 
 
 
 

În ziua de 22 octombrie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul vicepreşedinte Dragoş – Petruţ 

Bârlădeanu (grupul parlamentar al PSD), domnul deputat  Liviu Ioan Adrian Pleşoianu 

(grupul parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă (grupul parlamentar 

al PRO Europa).  

În zilele de 23 şi 24 octombrie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul vicepreşedinte Dragoş 

– Petruţ Bârlădeanu (grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (grupul 

parlamentar al USR), domnul deputat  Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al 

PSD) şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă (grupul parlamentar al PRO Europa). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu. 

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

1. Audierea doamnei Doina Gradea, preşedinte – director general al Societăţii 

Române de Televiziune, în legătură cu abaterile constatate şi consemnate în Raportul de 

audit financiar, nr. C/6236/26.07.2019, al Curţii de Conturi a României, asupra contului 

anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2018 la Societatea Română de Televiziune 

precum și cu privire la decizia, în primă instanșă, a Tribunalului Bucureşti, care a 

catalogat drept abuzivă rezilierea contractului cu echipa emisiunii „Starea Naţiei“ de către 

conducerea TVR. 

marina.preda
Original



 2 

Domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu le-a prezentat membrilor Comisiei, 

conţinutul unei adrese transmisă de către doamna preşedinte – director general al Societăţii 

Române de Televiziune, prin care domnia sa declină invitaţia, invocând faptul că „aceasta 

nu îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de lege pentru exercitarea controlului 

parlamentar de către Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă”.  

Ca urmare a acestui fapt, domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu le-a prezentat 

membrilor Comisiei un proiect de Hotărâre a Comisiei, prin care se solicită prezenţa la 

lucrări a doamnei preşedinte – director general Doina Gradea pentru a-şi expune punctul de 

vedere în legătură cu subiectele menţionate. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi.   

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

doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul 

deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Emil – Marius Paşcan şi domnul deputat Gheorghe – 

Dinu Socotar.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au decis că vor reitera invitaţia adresată 

doamnei preşedinte – director general, de a fi prezentă la lucrările Comisiei. 

 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 

privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL x 405/2019). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru politică externă. 
La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 543 din 27 

iunie 2019,  raportul preliminar de adoptare al Comisiei pentru politică externă precum şi 

avizele favorabile ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru apărare, 
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ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ion – Ardeal Ieremia, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege şi documentele însoţitoare. 

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

doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul 

deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat 

Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor 

necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea 

Librăriilor de Provincie (PL x 442/2019). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 376 din 14 mai 2019,  

precum şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ion – Ardeal Ieremia, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care a menţionat 

faptul că ministerul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

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

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat 

Gheorghe – Dinu Socotar.  
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La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind înfiinţarea 

Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie. 

                   

                        PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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