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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 
 

 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 decembrie 2018 
 
 
 
 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel 

Ştirbu. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi, următoarea ordine de zi:  

1. Audierea doamnei Doina Gradea, Preşedinte-Director General al 

Societăţii Române de Televiziune, cu privire la scrisoarea adresată Comisiei de 

către organizaţii locale ale jurnaliştilor. 

Domnul Alexandru Sasu, coordonator cu atribuţii de producător general şi 

domnul  Alexandru Dumitrescu, consilier în cadrul Departamentului de 

management, au însoţit-o pe doamna Doina Gradea la audierea din Comisia 

pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor.  

Domnul deputat Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei, a propus ca 

dezbaterea să se axeze pe  aspectele semnalate în scrisoarea deschisă, transmisă 

de mai multe organizaţii şi asociaţii media, respectiv situaţia îngrijorătoare în 

care se află Societatea Română de Televiziune, finanţarea festivalului Cerbul de 
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Aur şi, nu în ultimul rând, contractele şi sumele plătite de Societate invitaţilor şi 

colaboratorilor.  

Doamna preşedinte – director general a menţionat faptul că afirmaţiile 

cuprinse în  scrisoare sau fost extrase din ultimul raport al comisiei de etică şi 

arbitraj din cadrul Societăţii Române de Televiziune, la acestea fiind adăugate o 

serie de comentarii, fără a exista dovezi în sprijinul acestor afirmaţii, domnia sa 

considerând că întreaga scrisoare este tendenţioasă, iar Televiziunea publică 

trece printr-o perioadă de relansare, după plata datoriilor istorice. De asemenea, 

doamna preşedinte – director general le-a comunicat membrilor Comisiei faptul 

că nu există nici un element care să susţină acuzaţia de cenzură, întreaga 

activitate de manager desfăşurată de domnia sa fiind în deplină concordanţă cu 

atribuţiile prevăzute de Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune.  

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei i-au adresat întrebări cu privire la 

finanţarea şi desfăşurarea festivalului “Cerbul de Aur”. Preşedintelui - director 

general i-a fost reproşat faptul că nu a onorat, în mod repetat, invitaţiile adresate 

de Comisie, din luna martie şi până în prezent, fiindu-i transmise un număr de 

cinci astfel de  invitaţii, faptul că salariile şi onorariile invitaţilor au fost extrem 

de mari. Răspunsul doamnei Doina Gradea la aceste afirmaţii a fost acela că 

domnia sa nu ia singură deciziile, ci împreună cu Consiliul de administraţie al 

Societăţii. Despre festivalul “Cerbul de Aur”, a afirmat că pentru organizarea 

festivalului – care, în opinia domniei sale, a fost un succes şi ca audienţă şi ca 

participare - TVR a primit din partea Ministerului Culturii şi Identităţii 

Naţionale un milion de euro, iar sumele menţionate în presă constând în onorarii 

ale invitaţilor nu sunt cele reale,  domnia sa afirmând că nu poate  dezvălui 
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sumele din contracte întrucât un astfel de demers ar fi în măsură să expună 

Societatea Română de Televiziune unor eventuale acţiuni în justiţie. 

 
 

În ziua de 4 decembrie a.c. din numărul total de 15 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Florea Damian (grupul parlamentar al PSD), doamna 

vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grupul 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 (Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

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

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

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

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul 

parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup 

parlamentar al PSD), absent fiind: domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul 

parlamentar al PNL) iar domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al 

UDMR) a fost înlocuit de doamna deputat Benkő Erika (Grup parlamentar al 

UDMR).  

În zilele de 5 şi 6 decembrie a.c. din numărul total de 15 deputaţi, la 

lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Florea Damian (grupul parlamentar al PSD), doamna 
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vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grupul 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 Emil - 

Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe Dinu – 

Socotar (Grupul parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă 

(Grup parlamentar al PSD) absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (Grupul 

parlamentar al USR), domnul deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al 

UDMR) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul parlamentar al PNL).  

 

 

 

    PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU   
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