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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă  

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2018 
 
 

În data de 24 aprilie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenţi fiind: doamna vicepreşedinte Adriana 

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

(Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Gheorghe - Dinu Socotar (Grupul 

parlamentar al PSD).  

În ziua de 25 aprilie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 10 deputaţi, absenţi fiind: doamna vicepreşedinte Adriana 

Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grupul parlamentar 

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

domnul deputat Gheorghe - Dinu Socotar (Grupul parlamentar al PSD). 

În data de 26 aprilie a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul 

parlamentar al PSD) şi domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grupul parlamentar al 

PSD). 

 

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

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  
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1. Audierea doamnei Laura Corina Georgescu, Preşedinte al Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, cu privire la sesizarea adresată de către domnul Radu Moraru, 

preşedintele Consiliului de Administraţie al „Naşul TV” SA. 

Domnul Radu Moraru, preşedintele Consiliului de Administraţie al „Naşul TV” SA a 

venit la lucrările Comisiei însoţit de către domnul Cătălin Bădiţoiu, realizator şi domnul 

Horaţiu Şchiopu, avocat. Din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, la lucrările 

Comisiei a participat doamna Laura Georgescu, preşedinte. Domnul Radu Moraru le-a 

prezentat membrilor comisiei punctul de vedere al domniei sale cu privire la amenda 

primită de postul de televiziune Naşul TV, ca urmare a difuzării emisiunii „Rugăciunea 

Vindecă”. Domnia sa a considerat acest fapt ca fiind „un abuz fără precedent, din partea 

Consiliului Naţional al Audiovizualului care, prin felul în care a sancţionat postul de 

televiziune, fără o somaţie prealabilă dar şi prin cuantumul amenzii, cenzurează Drepturile 

şi Libertăţile Religioase, Credinţa creştină, precum şi Rezoluţiile UE”. Doamna Laura 

Georgescu, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului a susţinut decizia luată în 

cadrul Consiliului, în absenţa domniei sale, şi a adus argumente în favoarea acesteia. 

La dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul deputat 

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Emil-Marius Paşcan, domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu şi domnul deputat Iulian Bulai. În urma audierii, parlamentarii au 

reiterat faptul că CNA trebuie să rămână un garant al libertăţii de expresie şi au menţionat 

faptul că între Consiliu şi radiodifuzori trebuie să existe o relaţie de parteneriat şi 

colaborare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale constituind o ultimă soluţie, după 

avertizarea, prin somaţii publice sau avertismente, adresate radiodifuzorilor.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002 (Plx 89/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră 

sesizată.  

La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ion - Ardeal Ieremia, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. La solicitarea 

domnului deputat Bogdan Gheorghiu, unul dintre iniţiatorii, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterii iniţiativei 

legislative pentru o şedinţă viitoare. 
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          În zilele de 25 şi 26 aprilie a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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