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PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 17 decembrie 2013 
 
 

În data de 16 decembrie a.c. din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 20 de deputaţi, domnul deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale) a fost înlocuit cu domnul deputat Slobodan Giureci Ghera (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), iar absenţi au fost domnul deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PD-L) şi domnul 

deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD); în ziua de 17 decembrie a.c. din numărul total de 22 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, absenţi au fost domnul deputat 

Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PD-L) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD).  

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

Comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Retrimiterea la Comisie a reexaminării Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune (P.L.- x 281/10.12.2013). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului înlocuitor. Din partea Societăţii Române de Televiziune a participat la lucrările 

Comisiei în calitate de invitat  domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte - director general. 

Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra Cererii de Reexaminare a Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, retrimisă la Comisie în urma şedinţei de 
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plen din data de 10 decembrie. Parlamentarii au analizat propunerile de amendare a textului în 

vederea realizării unor clarificări privind sistemul de control asupra oportunităţii unor investiţii 

din bani publici, în străinătate. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, 

domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Kelemen 

Hunor. La finalul dezbaterilor domnul deputat Márton Árpád Francisc a propus un amendament 

ce a întrunit numărul de voturi pentru a fi admis de Comisie. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât în unanimitate de voturi admiterea în parte a Cererii de Reexaminare a 

Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune şi, cu majoritate de 

voturi, (1 vot împotrivă ), întocmirea unui raport de adoptare a Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu amendamente. 

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 

(P.L.- x 577/10.12.2013). Prima cameră sesizată. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a 

prezentat membrilor Comisiei o notă sosită de la departamentul legislativ în care se 

recomandau unele modificări de tehnică legislativă. Ţinând cont de faptul că la lucrările 

Comisiei nu a putut participa un reprezentant al Consiliului Naţional al Audiovizualului 

membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să amâne dezbaterea asupra acestui proiect 

de lege pentru o viitoare şedinţă. 

3. Audierea candidatului propus pentru funcţia de director general interimar al Societăţii 

Române de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. În data de 17 

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

Comisia pentru cultură şi media a Senatului s-au întrunit în şedinţă comună pentru a-l audia pe 

domnul Bogdan I. Rareş, candidat pentru funcţia de director general interimar al Societăţii 

Române de Televiziune. Domnia sa a făcut o prezentare a propriului CV. Parlamentarii au 

formulat întrebări şi au făcut recomandări cu privire la remedierea actualelor probleme cu care 

se confruntă televiziunea publică în prezent. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu, domnul deputat 

Dan Cristian Popescu şi domnii senatori: Sorin Roşca Stănescu, Sorin Ilieşiu, Mihaela Popa şi 



 3

Gabriela Vrânceanu Firea, precum şi domnul senator Georgică Severin, preşedinte al Comisiei 

pentru cultură şi media a Senatului. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor reunite au  

hotărât cu majoritate de voturi – 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 5 abţineri – să transmită 

plenului un aviz comun favorabil pentru candidatura domnului Bogdan I. Rareş  la funcţia de 

director general interimar al Societăţii Române de Televiziune. 
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