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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de 29, 30 şi 31 octombrie 2013 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Audierea  reprezentanţilor postului de televiziune Antena 3. În calitate de 

invitaţi au participat la lucrările Comisiei: domnul Mihai Gâdea, CEO 

Antena 3 şi domnul Radu Tudor, director în cadrul acestui post de 

televiziune. Domnul Mihai Gâdea a prezentat Comisiei problemele pentru 

care au transmis Parlamentului o scrisoare. Prin luările lor de cuvânt 

reprezentanţii Antenei 3 au susţinut faptul că s-au adresat mai multor 

instituţii,  pentru a le semnala abuzurile la care sunt supuşi angajaţii Antena 

Grup, având ca rezultat presiuni şi restrângeri ale libertăţii presei. 

Reprezentanţii Antenei 3 au solicitat Camerei Deputaţilor constituirea unei 

Comisii parlamentare de anchetă pentru investigarea faptelor. Domnul Mihai 

Gâdea şi domnul Radu Tudor au răspuns întrebărilor formulate de 

parlamentari. În luările de cuvânt membrii Comisiei au subliniat faptul că, 

având în vedere implicarea DNA şi CSM, nu este oportună constituirea unei 

Comisii speciale de anchetă parlamentară, membrii unei comisii neputând să 

intervină în actul de justiţie. De asemenea, în cursul dezbaterilor s-a subliniat 

faptul că membrii Comisiei nu pot fi de acord cu implicarea vreunei instituţii 

a statului în politica editorială a mass mediei, atâta timp cât activitatea se 

desfăşoară conform legii, iar Consiliul Naţional al Audiovizualului este un 

garant şi un apărător al interesului public, ce veghează la respectarea 

normelor de reglementare în domeniul audiovizual. Reprezentanţii Antenei 3 
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au subliniat faptul că rolul Consiliului Naţional al Audiovizualului nu ar 

trebui să se rezume doar la aplicarea sancţiunilor faţă de radiodifuzori, 

conform legii, ci ar trebui să se îndrepte şi către apărarea presei şi a libertăţii 

de exprimare, în interesul publicului. La finalizarea dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât să transmită către Antena 3 un punct de vedere scris, în 

urma audierilor. 

2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

Audiovizualului nr. 504/2002 (PLx 114/2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului înlocuitor. Amendamentul domnului deputat Márton 

Árpád  Francisc de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Audiovizualului nr. 

504/2002 nu a întrunit decât 6 voturi pentru şi, prin urmare a fost respins cu 

majoritate de voturi. Dezbaterile vor continua la următoarea şedinţă. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în 

subordinea Ministerului Culturii (PLx 373/14.10.2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a luat parte  domnul Daniel 

Constantin Barbu, ministrul culturii, care a prezentat punctul de vedere al 

Guvernului.  La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue 

analiza pe textul proiectului de lege în următoarea şedinţă. 

4. Audierea doamnei Laura Corina Georgescu, preşedinte al Consiliului 

Naţional al Audiovizualului, la solicitarea Comisiei. La lucrările Comisiei au 

luat parte următorii membrii ai Consiliului Naţional al Audiovizualului: 

doamna preşedinte Laura Corina Georgescu, doamna Narcisa Iorga, doamna 

Maria Monica Gubernat, domnul Lorand Turos şi domnul Valentin 
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Alexandru Jucan. Doamnei Laura Corina Georgescu i s-a solicitat un punct 

de vedere cu privire la acuzele aduse Consiliului Naţional al Audiovizualului 

de către posturile de televiziune REALITATEA TV şi, respectiv, Antena 3 şi 

a răspuns întrebărilor legate de cazul DD-TV, pentru care doamnele deputat 

Liliana Mincă şi Marioara Nistor au solicitat prezenţa domniei sale la 

Comisie. La lucrările Comisiei a participat şi domnul deputat Daniel Cătălin 

Fenechiu, liderul Grupului Parlamentar PP-DD. Doamna Laura Corina 

Georgescu a  răspuns întrebărilor formulate de parlamentari şi a negat toate 

acuzele aduse, subliniind faptul că acestea au fost făcute cu rea credinţă, 

singurul scop al membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului, fiind 

acela de a aplica legea. Membrii Consiliului care au luat cuvântul în cadrul 

dezbaterilor au susţinut, în general, punctul de vedere expus de doamna  

preşedinte Laura Corina Georgescu.  Domnul Valentin Alexandru Jucan a 

fost singurul vorbitor care s-a delimitat de punctul de vedere expus de colegii 

din Consiliu şi, în legătură cu cazul DD-TV a subliniat faptul că nu a existat 

nici un temei legal pentru a justifica solicitarea doamnei Laura Corina 

Georgescu adresată Digital Sky, de a suspenda ridicarea semnalului pentru 

postul de televiziune DD –TV, cu o zi înainte de şedinţa de Consiliu. La 

finalul dezbaterilor domnul preşedinte Gigel Sorinel Stirbu a solicitat 

doamnei Laura Corina Georgescu să transmită Comisiei un raport care să 

facă referire la toate problemele discutate cu ocazia audierilor. 

În data de 29 octombrie 2013, din numărul total de 22 de membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi 21 de deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu 

(GP al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. 

secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. secretar Florin Alexandru 
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Alexe (GP al PNL), dl. deputat Costel Alexe (GP al PNL), dl. deputat Lucian 

Manuel Ciubotaru (GP al PSD), dl. deputat Damian Florea (GP al PC), dl. 

deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al 

UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR), d-na deputat 

Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PP-DD), 

dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Dan-Cristian Popescu (GP al 

PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (GP al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL), d-na deputat 

Diana Adriana Tuşa (Fără apartenenţă la un grup parlamentar) şi dl. deputat 

Ioan Vulpescu (GP al PSD); absent a fost domnul deputat Theodor Paleologu 

(GP al PDL). 

În data de 30 octombrie 2013 din numărul total de 22 de membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi 21 de deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu 

(GP al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. 

secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. secretar Florin Alexandru 

Alexe (GP al PNL), dl. deputat Costel Alexe (GP al PNL), dl. deputat Lucian 

Manuel Ciubotaru (GP al PSD), dl. deputat Damian Florea (GP al PC), dl. 

deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al 

UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. 

deputat Dan-Cristian Popescu (GP al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al 

PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (GP al PNL), dl. deputat Ioan 

Tămâian (GP al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa (Fără apartenenţă la 
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un grup parlamentar) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al PSD); absent a fost 

domnul deputat Theodor Paleologu (GP al PDL), iar doamna deputa Liliana 

Mincă (GP al PP-DD) a fost înlocuită de domnul deputat Daniel Cătălin 

Fenechiu (GP al PP-DD). 

În data de 31 octombrie 2013, din numărul total de 22 de membri ai 

Comisiei, au fost prezenţi 21 de deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu 

(GP al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. 

secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. secretar Florin Alexandru 

Alexe (GP al PNL), dl. deputat Costel Alexe (GP al PNL), dl. deputat Lucian 

Manuel Ciubotaru (GP al PSD), dl. deputat Damian Florea (GP al PC), dl. 

deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (GP al 

UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR), d-na deputat 

Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PP-DD), 

dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Dan-Cristian Popescu (GP al 

PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (GP al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL), d-na deputat 

Diana Adriana Tuşa (Fără apartenenţă la un grup parlamentar) şi dl. deputat 

Ioan Vulpescu (GP al PSD); absent a fost domnul deputat Theodor Paleologu 

(GP al PDL). 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel Ştirbu 

 
SECRETAR, 

     Florin - Costin Pâslaru  
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