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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 17, 18 şi 19 decembrie 2018 
 
 
 
 

În data de 17 decembrie a.c. lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă 

comună cu membri Comisiei pentru cultură, şi media a Senatului.  

Lucrările Comisiilor au fost conduse de domnul deputat Gigel – Sorinel 

Ştirbu, în calitate de preşedinte al Comisiei de specialitate a Camerei 

Deputaţilor. 

Membrii celor două Comisii au adoptat, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, următoarea ordine de zi:  

1. Audierea candidatului propus de Grupurile parlamentare ale PNL 

pentru postul de membru supleant în Consiliul de administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune. 

Comisiile au procedat la audierea candidatului. În cursul audierii, doamna 

Alina Penelopa Jipa a făcut o prezentare sintetică a CV-ului său şi a răspuns 

întrebărilor formulate de parlamentari.  

După încheierea audierii, Comisiile au avizat favorabil candidatura 

doamnei Alina Penelopa Jipa cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi ( 

14 voturi pentru,  niciun vot împotrivă şi o abținere).  
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În data de 18 decembrie a.c. lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă 

obişnuită. 

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 domnului Georgică Severin, preşedinte – director general 

al Societăţii Române de Radiodifuziune, la solicitarea unui membru al Comisiei.  

Preşedintelui – director general al Societăţii Române de radiodifuziune i-

au fost adresate întrebări în legătură cu numărul impresionant de vizite în 

străinătate, efectuate de domnia sa, cu costuri semnificative pentru bugetul 

instituţiei, precum şi despre  „politizarea excesivă a programelor radioului 

public, îngrădirea libertății de expresie a jurnalițtilor, respectiv audiența 

prăbuțită a programelor Radio România Actualităţi”.  

Domnul Georgică Severin a menţionat faptul că, toate deplasările domniei 

sale în afara ţării au fost efectuate în calitatea domniei sale de preşedinte – 

director general al societăţii Române de Radiodifuziune, ca o consecinţă a 

atribuţiilor de reprezentare pe care acesta le are, în conformitate cu prevederile 

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

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi faptul că toate aceste deplasări au fost 

efectuate cu mandatul Consiliului de administraţie. 

În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia Radioul public ar fi fost 

politizat excesiv, domnia sa le-a comunicat membrilor Comisiei faptul că 
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această afirmaţie este falsă şi că, în opinia domniei sale, echilibrul politic nu a 

avut în nici un fel de suferit. 

În legătură cu afirmaţia potrivit căreia actualul preşedinte – director 

general ar avea cel mai mare salariu din istoria instituţiei, domnia sa a afirmat că 

este posibil ca acest lucru să fie real, dar doar în ceea ce priveşte salariul brut şi 

că acest fapt este o consecinţă firească a trecerilor contribuţiilor din sarcina 

angajatorului către angajat. 

 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Pl x 

693/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată.  

Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, avizul favorabil 

cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi avizul favorabil al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, să transmită plenului un raport de adoptare a 

iniţiativei legislative, cu amendamente. 

 

În ziua de 17 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 
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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 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 Iulian Bulai (Grupul 

parlamentar al USR) iar  domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul 

parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Sorin – Dan Moldovan 

(Grup parlamentar al PNL).  

În ziua de 18 decembrie a.c. din numărul total de 15 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 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 Kelemen Hunor (Grup 

parlamentar al UDMR), 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), domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul parlamentar 

al PNL) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD).  
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În ziua de 19 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 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 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), domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe 

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

parlamentar al PSD), absent fiind domnul deputat Iulian Bulai (Grupul 

parlamentar al USR). 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU   
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