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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2013 
 

În zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2013 din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, absent fiind domnul deputat Dragoş-Ionel 

Gunia (G.P. al PD-L).  

În ziua de 11 iunie, Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia  

pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi-au 

desfăşurat lucrările în şedinţă comună. Lucrările au fost conduse alternativ de domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi de domnul Georgică Severin, preşedintele Comisiei 

pentru cultură şi media a Senatului. 

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea raportului de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe 

anul 2012 şi a contului de execuţie bugetară la 31 decembrie 2012. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun. Din partea Societăţii Române de Televiziune au 

participat: domnul preşedinte-director general Claudiu Săftoiu, doamna director 

economic Mihaela Botea, domnul producător general Cristian Zgabercea, doamna 

director de programe Irina Radu şi domnul Cristian Acatrinei, director de comunicare. 

Domnul preşedinte-director general Claudiu Săftoiu a făcut o prezentare a situaţiei 

financiare precum şi a politicii editoriale desfăşurate în anul 2012. Membrii 

Comisiilor reunite  au analizat documentele prezentate şi au adresat întrebări 

conducerii Societăţii Române de Televiziune. La dezbateri au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Voicu, domnul 

secretar Florin-Costin Pâslaru, domnul preşedinte Georgică Severin, domnul 

vicepreşedinte Emil-Marius Paşcan, domnul senator Sorin-Ştefan Roşca-Stănescu, 
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domnul senator Alexandru Mazăre, doamna senator Gabriela Firea şi domnul senator 

László Attila. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului reunit un raport de adoptare a Raportului de activitate şi 

a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012. 

Comisia pentru cultură arte şi mijloace de informare în masă, a Camerei 

Deputaţilor întrunită pentru lucrări în şedinţă proprie - conduse de domnul preşedinte 

Gigel - Sorinel Ştirbu - a avut următoarea pe ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Audiovizualului nr. 504 din 

11 iulie 2002 ( P. l. - x 142/05.06.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Prima Cameră sesizată. La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat, din 

partea Ministerului Culturii - doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Membrii 

Comisiei au analizat textul şi au exprimat opinii în legătură cu conţinutul iniţiativei 

legislative. Vorbitorii au subliniat faptul că nu se  poate susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative, deoarece modificările propuse prin intermediul acesteia 

reprezintă o dublare a reglementărilor referitoare la protecţia minorilor, existente deja 

în actul normativ în vigoare. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel 

Ştirbu şi domnul vicepreşedinte Mădălin Voicu. În urma dezbaterii, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere a 

Propunerii legislative pentru completarea Legii Audiovizualului nr.504 din 11 iulie 

2002. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr.41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune ( P. l. - x 143/05.06.2013). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Prima Cameră sesizată. La lucrările Comisiei au participat în calitate de 

invitaţi: din partea Societăţii Române de Radiodifuziune - domnul Constantin Puşcaş, 

director economic şi doamna Viorela Radu Mortasifu, şef serviciu juridic; din partea 

Ministerului Culturii, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Doamna deputat Liliana 

Mincă, în calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori a făcut o scurtă prezentare a 

iniţiativei legislative. Parlamentarii au analizat conţinutul propunerii legislative,  prin 
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care se iniţiază eliminarea taxelor pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv 

pentru serviciul public de televiziune, precum şi a penalităţilor de întârziere pentru 

neachitarea la termen a taxelor datorate, toate acestea reprezentând contribuţii la 

veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune, iar pe de altă parte, abrogarea alin.(2)–(7) ale art. 40. Totodată,  prin 

această iniţiativă legislativă se dispune şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 

privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul 

public de televiziune. Membrii Comisiei au analizat conţinutul propunerii legislative. 

Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel- Sorinel Ştirbu şi doamna deputat Liliana 

Mincă. În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului un raport de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea 

art. 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.  

 

 

 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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