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S I N T E Z A 
 

lucrărilor Comisiei din  zilele de  19 şi 20 septembrie  2012 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra problemelor apărute la Societatea Română de 

Televiziune în urma deciziilor luate de conducere în cadrul 

programului de „reformare-restructurare” implementat de Consiliul de 

administraţie. Audieri în cadrul acţiunilor de control parlamentar. Din 

partea Societăţii Române de Televiziune au luat parte la dezbateri 

domnul Claudiu Săftoiu, preşedinte director general şi următorii 

membrii ai Consiliului: domnul Valentin Nicolau, doamna Irina Radu, 

domnul Sorin Burtea, domnul Cristian Niţulescu, doamna Romina 

Gabriela Surugiu, domnul Gabriel Tufeanu şi domnul Claudiu 

Brânzan; din partea Sindicatelor: domnul Dragoş Bocănaciu, domnul 

Valentin Budeanu şi domnul Cezar Ion, director. Domnul preşedinte-

director general a făcut o scurtă prezentare a programului de redresare 

economică,  adoptat de Consiliul de administraţie în data de 28 august 

2012, prin care s-a decis reducerea cheltuielilor  Societăţii Române de 

Televiziune cu 50%, prin suspendarea activităţii posturilor TVR - Info 

şi TVR Cultural şi reducerea personalului cu 30%. Ca urmarea a 

situaţiei dramatice în care se găseşte instituţia, măsurile de redresare 

economică vor conduce la o echilibrare a balanţei de venituri şi 

cheltuieli nu mai devreme de anul 2016. În acest sens, s-a stabilit o 

eşalonare a datoriilor Societăţii Române de Televiziune pe o durată de 
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7 ani. Dintre invitaţi au luat cuvântul domnii: Valentin Nicolau, Sorin 

Burtea, Cristian Niţulescu, Dragoş Bocănaciu, Cezar Ion, precum şi 

doamna Irina Radu. Au fost expuse puncte de vedere de susţinere faţă 

de programul de restructurare, dar şi puncte de vedere critice. 

Parlamentarii au formulat întrebări referitoare la măsurile de redresare 

economică, la modul actual de desfăşurare a activităţii, precum şi la 

condiţiile de disponibilizare a personalului. La finalul dezbaterilor, 

doamna preşedinte Raluca Turcan a solicitat să fie transmise Comisiei 

următoarele documente:  

a) situaţia oficială a datoriilor anuale acumulate de Societatea 

Română de Televiziune în ultimii 7 ani ( perioada 2005-2012 );  

b) criteriile stabilite pentru selectarea personalului ce urmează a fi 

disponibilizat;  

c) cifrele exacte reprezentând economiile realizate prin închiderea 

posturilor TVR - Info şi TVR- Cultural; 

d) ultimul Raport al Curţii de Conturi, în urma controlului efectuat 

asupra activităţii Societăţii Române de Televiziune. 

Pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi dezbaterea a fost 

amânată. În data de 20 septembrie a.c. membrii Comisiei au avut în 

program studiul individual al proiectelor de lege aflate pe agenda de lucru 

şi studiul unor documente europene. 

În ziua de  19  septembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total 

de 18 de membri ai Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi: d-na preşedinte 

Raluca Turcan (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al 

PSD), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

domnul deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), dl. secretar Florin-Costin 
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Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. 

deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Ciprian - Florin Luca 

(G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), deputat Gheorghe - 

Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi 

domnul deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR) a fost absent,  iar următorii parlamentari au înlocuiţi 

după cum urmează: doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-

L) a fost înlocuită de domnul deputat Dan Zătrean (G.P. al PD-L), doamna 

deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul 

deputat Marius Göndor (G.P. al PD-L), domnul deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PD-L) a fost înlocuit de domnul deputat Marius Teodor Spânu (G.P. 

al PD-L) şi domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L) a fost 

înlocuit de doamna deputat Maria Stavrositu (G.P. al PD-L). 

În ziua de 20 septembrie 2012 din numărul total de 18 membri au fost 

prezenţi 13 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan (G.P. al PD-L), dl. 

vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Amet Aledin 

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Marin Bobeş (G.P. al 

PSD), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Mircea 

Vasile Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Ciprian - Florin Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád 

Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat 

Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi domnul deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al 

PNL), iar absenţi au fost doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al 

PD-L), doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul 
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deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei 

Anghel (G.P. al PD-L) şi domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR). 

 
 

  

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                              Florin Costin PÂSLARU 
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