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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 septembrie 2017 
 

 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, reexaminare ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.534 din 12 iulie 2017, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 25 

iulie 2017 (Pl-x 38/2016/2017). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Parlamentarii au analizat conţinutul raportului preliminar transmis 

de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi, 

Decizia Curţii Constituţionale nr.534 din 12 iulie 2017 referitoare la 

obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru 

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

funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune. Potrivit acesteia, dispoziţiile art. I pct. 3 

referitor la modificarea art. 20 alin. (21) lit. a) teza întâi şi ale art. II 

din lege sunt neconstituţionale. În urma dezbaterilor şi a opiniilor 
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exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport comun de admitere 

a Cererii de reexaminare şi, respectiv, de adoptare a Legii 

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

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu 

amendamente. 

2. Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului conacul 

Brătianu – Florica (“Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, 

judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii (PL-x 77/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. În şedinţa 

din 6 iunie 2017, la solicitarea domnului deputat Alfred-Robert 

Simonis, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat retrimiterea 

iniţiativei legislative la Comisie, în vederea întocmirii unui raport 

suplimentar. Parlamentarii au reluat dezbaterea asupra iniţiativei 

legislative în prezenţa domnului Gheorghe Popa, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Domnia sa a 

menţionat faptul că Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative întrucât, în prezent, 

negocierile care au loc între minister şi proprietari pentru 

achiziţionarea acestui imobil se află într-un stadiu foarte avansat şi 

adoptarea iniţiativei legislative ar putea influenţa preţul de achiziţie. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

menţinerea raportului iniţial, respectiv întocmirea unui raport de 

adoptare a proiectului de lege. 
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În data de 27 septembrie a.c. membrii Comisiei şi-au 

desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membri Comisiei pentru 

cultură şi media a Senatului.  

Lucrările Comisiilor au fost conduse de domnul deputat Gigel 

Sorinel Ştirbu, preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă a Camerei Deputaţilor. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Audierea candidatului pentru funcţia de preşedinte al 

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. 

 După votul plenului reunit al Parlamentului României asupra 

componenţei noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române 

de Radiodifuziune, Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi 

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

Camerei Deputaţilor s-au întrunit în şedinţă comună, în data de 27 

septembrie 2017, pentru audierea candidatului recomandat de către 

membrii noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Domnul Georgică Severin a fost desemnat, cu 

majoritate de voturi, de către membrii titulari ai Consiliului drept 

candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie.  

Domnul Georgică Severin a făcut o prezentare sintetică a 

liniilor directoare ale strategiei pe care o are în vedere pentru noul 

mandat.  

 După audierea candidatului membrii Comisiilor au avizat 

favorabil, cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi în sală în 
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momentul votului, desemnarea d-lui Georgică Severin în calitate de 

candidat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de 

administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. În 

conformitate cu prevederile art. 19 alin.(7) din Legea nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, 

Comisiile permanente de specialitate au supus votului plenului 

Parlamentului această candidatură. 

2. Audierea doamnei Doina Gradea în calitate de candidat 

pentru funcţia de director general interimar al Societăţii Române de 

Televiziune, la recomandarea Comisiilor de specialitate. Dezbateri 

în vederea întocmirii avizului comun. Doamna Doina Gradea 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. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi, să transmită plenului un aviz comun favorabil pentru 

candidatura doamnei Doina Gradea la funcţia de director general 

interimar al Societăţii Române de Televiziune. 

 În ziua de 28 septembrie a.c. membrii Comisei au avut în 

program studiu individual asupra iniţiativelor legislative care au ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii arhivelor 

naţionale nr. 16/1996. 

În data de 26 septembrie 2017, din numărul total de 15 

deputaţi, la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

15 parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 
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parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil-

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD). 

În data de 27 septembrie 2017 din numărul total de 15 

deputaţi, la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

15 parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 
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Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil-

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD) iar 

domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR) a 

fost înlocuit de doamna deputat Ambrus Izabella-Agnes (Grup 

parlamentar al UDMR). 

În data de 28 septembrie 2017 din numărul total de 15 

deputaţi, la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

14 parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Emil-Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD), 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=5&cam=2&leg=2016�
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absent fiind domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al 

USR). 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU  
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