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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 23 şi 24 mai 2018
Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine
de zi:
1.

Audierea domnului Georgică Severin, preşedinte – director general al

Societăţii Române de Radiodifuziune, în legătură cu cererea formulată de către
„Colectivul Jurnaliştilor din Societatea Română de Radiodifuziune” prin care i
s-a solicitat demisia. Ca răspuns la acuzaţiile potrivit cărora, de la preluarea
mandatului de preşedinte – director general al Societăţii Române de
Radiodifuziune, domnia sa ar fi efectuat un număr impresionant de vizite în
străinătate, cu costuri semnificative pentru bugetul instituţiei, domnul Georgică
Severin a precizat faptul că, toate deplasările domniei sale în afara ţării, au fost
făcute cu bilete la clasa economic, prezenţa domniei sale la aceste evenimente
fiind un lucru necesar, ca o consecinţă a atribuţiilor de reprezentare pe care le
are ca preşedinte – director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, aşa
cum sunt prevăzute acestea de Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.
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2.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

audiovizualului nr. 504/2002 (Plx 89/2018). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. Prima Cameră sesizată. Parlamentarii au reluat discuţiile asupra
iniţiativei legislative. La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de iniţiator,
doamna deputat Ana Adriana Săftoiu precum şi domnul Ion - Ardeal Ieremia,
secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, punctul de vedere al
Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului precum şi punctul de
vedere al Consiliului Naţional al Audiovizualului. După finalizarea dezbaterilor
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi,
să transmită plenului un raport de adoptare a iniţiativei legislative, cu
amendamente.
3.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare (Pl x
187/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată.
La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat
Alexandru Ovidiu Raeţchi precum şi domnul Ion - Ardeal Ieremia, secretar de
stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Parlamentarii au
analizat conţinutul iniţiativei legislative precum şi punctul de vedere al
Consiliului Legislativ. După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, să transmită plenului
un raport de adoptare a iniţiativei legislative, cu amendamente.
4.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României (PL x
2

270/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La şedinţa Comisiei a participat,
în calitate de invitat, domnul Ion - Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Domnia sa le-a prezentat
membrilor Comisiei motivele care au stat la baza emiterii actului normativ.
Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative, punctul de vedere al
Consiliului Legislativ precum şi raportul preliminar de adoptare transmis de
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. După finalizarea
dezbaterilor

membrii

comisiei

au

hotărât,

cu

unanimitatea

voturilor

parlamentarilor prezenţi, să transmită plenului un raport comun de adoptare a
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice
centrale cu privire la Centenarul României, în forma adoptată de Senat.
5.

Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene (PL x

308/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La şedinţa Comisiei a
participat, în calitate de invitat, domnul Ion - Ardeal Ieremia, secretar de stat în
cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Domnia sa a menţionat
faptul că Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. Parlamentarii au
analizat conţinutul iniţiativei legislative şi documentele însoţitoare. După
finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenţi, să avizeze favorabil iniţiativa legislativă.
6.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al
statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al
municipiului Bucureşti (PL x 302/2018). Dezbateri în vederea întocmirii
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avizului. Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative şi
documentele însoţitoare. După finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a
iniţiativei legislative.
În data de 23 mai 2018, din numărul total de 15 deputaţi, la lucrările
Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 parlamentari: domnul
președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul
vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul
vicepreşedinte

Damian

Florea

(Grup

parlamentar

al

PSD),

doamna

vicepreședinte 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 (Grup 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).
În ziua de 24 mai 2018 din numărul total de 15 deputaţi, la lucrările
Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 parlamentari: domnul
președinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul
vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul
vicepreşedinte

Damian

Florea

(Grup

parlamentar

al

PSD),

doamna

vicepreședinte Adriana Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD), doamna
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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 şi doamna deputat
Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD) absenţi au fost: domnul
secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) şi domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR).
PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU
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