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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 22 martie 2016 
 

În ziua de 22 martie 2016 din numărul total de 28 de membri, la lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 28 de deputaţi, următorii deputaţi fiind înlocuiţi după cum urmează: domnul 

deputat Lucian Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Adrian 

Oros (G.P. al PNL), domnul deputat Florea Damian (G.P. al ALDE) a fost înlocuit de 

domnul deputat Avram Constantin (G.P. al ALDE), domnul deputat Mihai Sorin Grindeanu 

(G.P. al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Virgil Delureanu (G.P. al PSD), domnul 

deputat Călin Vasile Andrei Matei (G.P. al PSD) a fost înlocuit dede domnul deputat 

Mircea Titus Dobre (G.P. al PSD), domnul deputat Iacob Puşcaş (G.P. al UNPR) a fost 

înlocuit de Camelia Margareta Bogdănici (G.P. al UNPR), doamna deputat Diana Adrian 

Tuşa (G.P. al PNL) a fost înlocuită de doamna deputat Maria Grecea (G.P. al PNL), iar 

domnul deputat Eugen Uricec (G.P. al PSD) a fost înlocuit de doamna  deputat Laura 

Martin (G.P. al PSD).  

În data de 22 martie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu 

membrii Comisie pentru cultură şi media a Senatului. 

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

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimite de voturi, următoarea ordine de zi: 

 1. Audierea candidaţilor propuşi de cei în drept pentru a face parte din Consiliul de 

administraţie al Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului 

comun.  

Au fost nominalizaţi următorii candidaţi: 
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- din partea Grupurilor Parlamentare ale P.S.D.: Irina RADU, Doina GRADEA şi 

Alfred BULAI (titulari), respectiv Elena Anca DINDIRICĂ, Smaranda 

VORNICU SHALIT  şi  Lucian ROMAŞCANU (supleanţi); 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale P.N.L.: Ionica STĂNCIULESCU şi Radu 

CARP (titulari), respectiv, Adriana - Silvia MESESIAN şi Cristian Vasile 

PETCU (supleanţi); 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale A.L.D.E.: Valeriu Cristian HADJI-

CULEA (titular) şi  Gheorghe BĂLĂŞOIU (supleant); 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale U.D.M.R.: NAGY DEBRECZENI Hajnal 

(titular) şi ROSTÁS Péter István (supleant); 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale U.N.P.R. din Camera Deputaţilor şi Senat: 

Ruxandra GAROFEANU (titular) şi Georgiana Irina LAZĂR (supleant); 

- din partea Preşedintelui României: Christel ŢOPESCU (titular) şi Ana Maria 

SANDU (supleant); 

- din partea Guvernului României: George ORBEAN (titular), fără  supleant 

nominalizat; 

- din partea personalului angajat al Societăţii Române de Televiziune: Monica 

Simona GHIURCO şi Teodor Gabriel GIURGIU (titulari), respectiv, Cornel 

MIHALACHE şi Luminiţa VELCIU (supleanţi); 

- din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale: Raico CORNEA 

(titular) şi  Andreea - Julika GHIŢĂ (supleant). 

Candidaţii şi-au prezentat, pe scurt, activitatea, precum şi principalele obiective în 

viitoarea calitate, de membri în Consiliul de administraţie al SRTV şi au răspuns 

întrebărilor formulate de senatorii şi deputaţii membri ai celor două Comisii. 

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au procedat la vot. 

Candidaţii au fost votaţi cu unanimitatea celor 33 de parlamentari prezenţi, cu următoarele 

excepţii: d-na Irina RADU – 32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, d-na Doina GRADEA – 

32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, d-na Ionica STĂNCIULESCU – 26 de voturi pentru, 7 

voturi împotrivă, dl. Radu CARP – 30 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, d-na NAGY 
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DEBRECZENI Hajnal – 32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, d-na Ruxandra 

GAROFEANU – 26 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, dl. Valeriu Cristian HADJI-

CULEA – 32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, dl. Raico CORNEA – 29 de voturi pentru, 4 

voturi împotrivă, d-na Christel ŢOPESCU – 27 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, dl. 

George ORBEAN – 31 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, dl. Teodor Gabriel GIURGIU – 

32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, d-na Monica Simona GHIURCO – 30 de voturi pentru, 

3 voturi împotrivă, d-na Adriana Silvia MESESIAN – 31 de voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă, d-na Georgiana Irina LAZĂR – 31 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, d-na 

Andreea - Julika GHIŢĂ – 31 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, şi d-na Ana Maria 

SANDU – 32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă. 

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil candidaturile 

persoanelor audiate şi, conform prevederilor art. 19, alin.(5) din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune, republicată, propun plenului Parlamentului României spre aprobare lista de 

candidaţi pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune. 

 

 

  

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  

 Florin - Costin PÂSLARU 
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