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În ziua de 12 iunie 2012 din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 17 deputaţi, absenţi fiind următorii: domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. 

al UDMR) şi domnul deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la un grup parlamentar 

– independent), iar următorii deputaţi au fost înlocuiţi după cum urmează: doamna 

deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de doamna deputat 

Sulfina Barbu (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L) a 

fost înlocuit de domnul deputat Gheorghe Tinel (G.P. al PD-L) şi domnul deputat 

Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) care a fost înlocuit de domnul deputat Costică 

Canacheu (G.P. al PD-L). Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună împreună 

cu membri Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. 

Lucrările Comisiilor au fost conduse, alternativ, de doamna preşedinte Raluca 

Turcan şi de domnul preşedinte Sergiu Nicolaescu. În deschiderea şedinţei, pe 

procedură, domnul senator Radu Alexandru Feldman a propus scoaterea de pe ordinea 

de zi a rapoartelor de activitate ale Societăţii Române de Radiodifuziune pentru 2009, 

2010, 2011, precum şi pe cele ale Societăţii Române de Televiziune pentru anii 2010 şi 

2011, întrucât nu s-au primit avizele comune ale Comisiilor pentru buget ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului asupra Conturilor privind exerciţiul financiar anual al fiecărui 

serviciu public, pentru anii supuşi dezbaterii Comisiilor. A urmat o dezbatere pe 

procedură, în care au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. secretar Florin 

Costin  Pâslaru, dl. deputat Gigel Sorinel Ştirbu, d-na senator Lia Olguţa Vasilescu, dl. 

senator Georgică Severin, dl. senator Sergiu Nicolaescu şi dl. senator Radu Alexandru 

Feldman. Domnul Sergiu Nicolaescu a supus la vot ordinea de zi, care a fost adoptată 

cu majoritate de voturi. (4 voturi pentru scoaterea de pe ordinea de zi, 16 voturi 

împotrivă şi o abţinere. 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu  majoritatea voturilor celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi: 
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1. Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 

2010 şi Contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 2010. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, 

din partea Societăţii Române de Televiziune: domnul Alexandru Lăzescu - preşedinte-

director general, membri ai Consiliului de administraţie şi profesionişti din SRTV: 

doamna Adriana Silvia Meseşan, doamna Anne-Marie Rose Jugănaru, domnul Cosmin 

Vasile Irimeş, doamna Lucia Hossu Longin, doamna Nicoleta Nicolicea, domnul Paul 

Călin Botez, doamna Larisa Dincă – director Comunicare, domnul Eugen Vasiliu – 

consilier în management, domnul Şerban Pretor – consilier în management, doamna 

Mihaela Voicu – director economic şi doamna Monica Apostol – specialist PR; din 

partea Centrului pentru Jurnalism Independent: doamna Ioana Avădanei – director 

executiv şi doamna Cristina Lupu – coordonator programe; din partea Agenţiei de 

Monitorizare a Presei: domnul Răzvan Martin – coordonator FreeEX şi doamna Maria 

Popa – coordonator programe. 

 Domnul Alexandru Lăzescu, preşedinte-director general al Societăţii Române 

de Televiziune a făcut o prezentare sintetică a rapoartelor de activitate pentru cei doi 

ani de mandat 2010 şi 2011, precum şi a situaţiei  financiare în care se află postul 

public de televiziune. În acest sens, domnul Alexandru Lăzescu a subliniat faptul că, în 

momentul preluării conducerii televiziunii publice la mijlocul anului 2010, conturile 

instituţiei erau blocate încă din luna februarie a aceluiaşi an, datoriile se ridicându-se la 

suma de 61 milioane de euro, iar Cheltuielile de personal crescând în perioada 2005-

2010 cu aproape 50%. De asemenea exista un contract în derulare cu firma Splendid 

Media, ale cărui clauze erau în defavoarea postului public de televiziune. Acest contract 

a putut cu greu să fie stopat. Printre concluziile expunerii domniei sale s-au numărat: 

existenţa unui canal de ştiri „decent” TVR Info, care funcţionează, în prezent, cu un 

număr redus de personal (45 de salariaţi, faţă de 700 cât ar trebui să aibă), a unor 

emisiuni de calitate exemplificate prin Ora de Business, şi cheltuirea subvenţiei de la 

bugetul de stat în conformitate cu prevederile legii, fapt atestat şi de raportul Curţii de 

Conturi. Parlamentarii au pus întrebări şi au emis opinii cu privire la activitatea SRTV. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul din partea Comisiei de specialitate de la Camera 
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Deputaţilor: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Victor 

Socaciu, doamna secretar Brânduşa Novac, domnul secretar Florin Costin Pâslaru, 

domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Mădălin Voicu; din partea 

Comisiei de specialitate de la Senat au luat cuvântul: domnul preşedinte Sergiu 

Nicolaescu, domnul senator Georgică Severin, domnul senator Cristian Ţopescu, 

doamna senator Lia-Olguţa Vasilescu, domnul secretar Radu-Alexandru Feldman, 

domnul Senator Mircea Diaconu şi domnul senator Gheorghe Bîrlea. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi – 17 voturi pentru, 

nici un vot împotrivă şi 1 abţinere - să transmită plenului un raport favorabil pentru 

Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2010 şi Contul de 

execuţie bugetară la 31 decembrie 2010. Parlamentarii membri ai G.P. ale PD-L nu au 

participat la vot, cu o singură excepţie, doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac care 

s-a abţinut. 

2. Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2011 şi Contul 

de execuţie bugetară la 31 decembrie 2011. Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

comun. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul din partea Comisiei de specialitate de la 

Camera Deputaţilor: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Victor 

Socaciu, doamna secretar Brânduşa Novac, domnul secretar Florin Costin Pâslaru, 

domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Mădălin Voicu; iar din partea 

Comisiei de specialitate de la Senat: domnul preşedinte Sergiu Nicolaescu, domnul 

senator Georgică Severin, domnul senator Cristian Ţopescu, doamna senator Lia-

Olguţa Vasilescu, domnul senator Radu-Alexandru Feldman şi domnul senator 

Gheorghe Bîrlea. Opiniile exprimate de parlamentari au fost majoritar negative, atât cu 

privirea la audienţă şi calitatea emisiunilor cât şi cu privire la modul de îndeplinire a 

misiunii de serviciu public, şi mai cu seamă cu privire la modul de cheltuire a 

fondurilor. Unul dintre subiectele dezbătute ce a stârnit o mare nemulţumire, l-a 

constituit difuzarea „selectivă” a meciurilor din cadrul Campionatului European de 

Fotbal - UEFA 2012, din cauza unui contract încheiat între SRTV şi Dolce Sport, 

televiziune care a preluat  dreptul de transmisie în direct pentru o  parte a celor mai 

importante meciuri. 
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În încheiere, din partea Consiliului de administraţie, au luat cuvântul: d-na Lucia 

Hossu Longin, d-na Anne Marie Rose Jugănaru, d-na Adriana Silvia Meseşan şi dl. 

Paul Călin Botez. Doamna Adriana Silvia Meseşan a subliniat faptul că, în şedinţa 

Consiliului de administraţie, la exercitarea votului asupra Raportului de activitate 

pentru anul 2011, au existat două voturi împotrivă, al domniei sale şi al doamnei 

Nicoleta Nicolicea. 

 La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi - 

nici un vot pentru, 16 voturi împotrivă şi 2 abţineri - să transmită plenului un raport de 

respingere asupra Raportului de activitate al Societăţii Române de Televiziune pentru 

anul 2011 şi a Contului privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2011. Parlamentarii 

membri ai G.P.  ale PD-L nu au participat la vot cu o singură excepţie, doamna deputat 

Brânduşa Cornelia Novac, care s-a abţinut. 

În data de 12 iunie a.c., în urma votului exprimat de plenul Parlamentului, 

Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2011 şi Contul 

privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2011 au fost respinse, şi  în consecinţă, 

conform prevederilor Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, Consiliul de 

administraţie a fost demis de drept.  

Comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au întrunit pentru a doua oară în 

şedinţă comună, având  pe ordinea de zi - audierea candidatului pentru funcţia de 

director general interimar, domnul Radu Călin Cristea, nominalizat de Grupurile 

Parlamentare ale PSD şi ale PNL. 

3. Audierea domnului Radu Călin Cristea, propus pentru funcţia de director 

general interimar. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Domnul Radu Călin 

Cristea a făcut o scurtă prezentare a activităţii sale profesionale. Parlamentarii au pus 

întrebări mai ales cu privire la soluţiile manageriale pe care candidatul le are în vedere 

pentru remedierea situaţiei de criză financiară în care se găseşte în prezent instituţia. La 

dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Sergiu Nicolaescu, domnul senator 

Georgică Severin, domnul senator Cristian Ţopescu şi domnul deputat Márton Árpád 

Francisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât cu unanimitate de voturi 
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să transmită plenului comun un aviz comun favorabil pentru candidatura 

domnului Radu Călin Cristea la funcţia de director general interimar. 

 

   
PREŞEDINTE, 

 
Raluca TURCAN 

 
SECRETAR, 

 
 Florin Costin PÂSLARU 
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