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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de  24 şi 25 septembrie 2014 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:   

1. Audierea domnului Stelian Tănase, preşedinte – director 

general al Societăţii Române de Televiziune, la solicitarea Comisiei. 

Comisia a hotărât să invite la lucrările sale pe domnul Stelian 

Tănase, preşedinte - director general al Societăţii Române de 

Televiziune. Solicitarea Comisiei a venit ca urmare a interviului 

apărut de curând în presă, prin care domnia sa reclama faptul că au 

fost făcute presiuni politice asupra sa, ce vizau concedierea unor 

persoane precum şi eliminarea unor emisiuni din grila de programe. 

În expunerea susţinută în faţa membrilor Comisiei domnul Stelian 

Tănase a subliniat faptul că, blocajul în care se află în prezent 

Consiliul de administraţie al postului public de televiziune este 

cauzat, în primul rând, „de factorul politic ce a împiedicat aplicarea 

unei reforme reale în cadrul acestei instituţii”, reformare promisă de 

domnul Tănase la preluarea conducerii Televiziunii Publice. 

Domnia sa a susţinut faptul că dezastrul economic în care se află de 

o bună perioadă de timp postul public de televiziune a fost cauzat de 
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lipsa de interes a „guvernelor succesive din ultimii zece ani” faţă de 

„scoaterea de sub tutela politicului a televiziunii publice”, având în 

vedere că o televiziune performantă nu poate fi realizată „atunci 

când moşteneşti o datorie de 118 milioane de euro.” Domnul Stelian 

Tănase a mai afirmat şi că: „nu s-au dorit măsuri de reformare, în 

acest an, fiind un an electoral.”, iar în prezent taxa „este ridicol de 

mică, fiind cea mai mică din Uniunea Europeană dar, deşi aceasta ar 

fi putut fi majorată în 2013, nu s-a dorit!”. Printr-un protocol 

încheiat cu Primul ministru, domnul Stelian Tănase a afirmat că s-a  

hotărât la preluarea mandatului său, eşalonarea datoriilor 

televiziunii publice pe o perioadă de 7 ani dar că, între timp, a 

constatat necesitatea extinderii acestei perioade la 15 ani. Preluând 

conducerea Societăţii Române de Televiziune în calitate de candidat 

propus de Uniunea Social Liberală, domnul Stelian Tănase a 

subliniat faptul că ruperea acestei alianţe s-a soldat cu izbucnirea 

unor conflicte ce au condus la blocaje în activitate. Parlamentarii au 

formulat întrebări şi opinii cu privire la situaţia economică existentă 

în televiziunea publică, unii solicitând chiar demisia sa. La finalul 

audierii, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu a propus  

Comisiei audierea membrilor Consiliului de administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune, într-o şedinţă viitoare, pentru a 

cunoaşte şi punctul de vedere al acestora. Propunerea a fost 

aprobată. 

2. Proiectul de lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură 

reprezentative din România (P. L - x 399/08.09.2014). Dezbateri în 
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vederea redactării raportului comun împreună cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. La lucrările Comisei au participat domnul 

secretar de stat Alexandru Oprean, din partea Ministerului Culturii, 

iar din partea grupului de iniţiatori, domnul senator Varujan 

Vosganian. Parlamentarii au analizat amendamentele depuse la 

Comisie. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (4 abţineri), să transmită Comisiei pentru buget 

finanţe şi bănci un raport preliminar privind adoptarea Proiectului 

de lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative 

din România, cu amendamente. 

În ziua de 24 septembrie 2014, din numărul total de 22 de 

membri au fost prezenţi la Comisie 17 deputaţi: dl. preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Márton Árpád Francisc 

(G.P. al UDMR), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al 

Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (G.P. al 

PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat 

Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat Florea 

Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat Traian Dobrinescu (GP al 

PNL), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. 

deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Iacob Puşcaş 

(G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. 

deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. PSD); absenţi au fost următorii: dl. deputat Dragoş Ionel 
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Gunia (neafiliat), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL), dl. deputat Gheorghe 

Mirel Taloş (G.P al PC-PLR ) şi d-na deputat Adriana Diana Tuşa 

(GP. al PDL); în ziua de 25 septembrie 2014, din numărul total de 

22 de membri au fost prezenţi la Comisie 18 deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc (G.P. al UDMR), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - 

Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe 

(G.P. al PNL), dl. deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. al 

PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (GP al PNL), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. 

al PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat 

Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (neafiliat), 

dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al PDL), dl. deputat Iacob 

Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al 

PSD), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. PSD); absenţi au fost următorii: dl. deputat Dragoş 

Ionel Gunia (neafiliat), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al PC-PLR ) şi d-na 

deputat Adriana Diana Tuşa (GP. al PDL). 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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