PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din data de 26, 27 şi 28 martie 2019

În ziua de 26 martie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa 15 deputaţi, următorii parlamentari fiind înlocuiţi după cum urmează:
domnul vicepreşedinte Dragoş – Petruţ Bârlădeanu (grupul parlamentar al PSD) a fost
înlocuit de doamna deputat Tudoriţa – Rodica Boboc, domnul deputat Iulian Bulai (grupul
parlamentar al USR) a fost înlocuit de doamna deputat Lavinia – Corina Cosma (grupul
parlamentar al USR) iar domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (grupul parlamentar al PNL)
a fost înlocuit de doamna deputat Ana Adriana Săftoiu (grupul parlamentar al PNL).
În zilele de 27 şi 28 martie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei
şi-au înregistrat prezenţa 14 deputaţi, absent fiind domnul deputat Iulian Bulai (grupul
parlamentar al USR).
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu.
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 acuzaţiile aduse în media de către un membru
Consiliului de administraţie, cu privire la politizarea instituţiei şi implicarea domniei sale în
politica editorială a postului Radio România Actualităţi.
Parlamentarii i-au adresat întrebări în legătură cu acuzaţiile apărute în spaţiul public
la adresa domniei sale, referitoare la cenzurarea şi politizarea unor programe, a
managementului defectuos şi abuziv exercitat în calitatea domniei sale de Preşedinte –
director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, ocuparea, prin delegare, a unui
număr însemnat de posturi de conducere din cadrul Societăţii, fapt de natură să conducă la
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controlarea acestora, scăderea considerabilă a audienţei postului Radio România precum şi
în ceea ce priveşte numeroasele deplasări în străinătate.
Domnul Preşedinte – director general a afirmat faptul că, de la preluarea mandatului,
domnia sa nu s-a implicat nici o dată în politica editorială a Radio România Actualităţi, în
emisiunile

postului

fiind

reflectate,

potrivit

prevederilor

Legii

audiovizualului,

evenimentele de interes public, menţinerea echilibrului politic fiind una dintre preocupările
principale ale domniei sale.
Referitor la ocuparea, prin delegare, sau pe o perioadă determinată a unui număr
însemnat de posturi de conducere din cadrul Societăţii, domnul Severin a precizat faptul
că, după finalizarea organigramei aflate în analiză, se vor organiza concursuri pentru acele
funcţii. În ceea ce priveşte scăderea audienţelor, domnia sa a afirmat faptul că, potrivit
ultimului val de măsurători, Radio România Actualităţi este la nivel naţional pe primul loc
raportat la indicatorul cotă de piaţă.
La finalul audierilor, domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, a anunţat că va
solicita Curţii de Conturi să verifice aspectele de natură economică referitoare, printre
altele, la indemnizaţia Preşedintelui - director general sau a consilierilor, ori cu privire la
cheltuielile ocazionate de deplasările acestuia.
La dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, doamna
vicepreşedinte Diana – Adriana Tuşa, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat
Emil - Marius Paşcan, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, doamna deputat Ana Adriana
Săftoiu şi domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar.
2.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului

nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL x 638/2018). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. La dezbateri
au participat, în calitate de invitat, domnul Ioan – Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Membrii Comisiei au analizat textul iniţiativei
legislative, precum şi documentele însoţitoare. La dezbateri au luat parte: domnul
preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul
vicepreşedinte Damian Florea, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Nicolae –
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Dobrovici Bacalbaşa, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul deputat Emil-Marius Paşcan
şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu. La finalizarea dezbaterilor membrii
Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui
raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente.
3.

Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a

Radioului (PL x 113/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La propunerea
domnului preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru o săptămână, a dezbaterilor asupra
iniţiativei legislative.
4.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

106/2018 privind prorogarea unor termene (PL x 54/2019). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. La propunerea domnului
preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor
parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru o săptămână, a dezbaterilor asupra iniţiativei
legislative.
5.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind

reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare (PL x 101/2019). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. La propunerea domnului preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru o
săptămână, a dezbaterilor asupra iniţiativei legislative.
6.

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor –

Samudaripen (PL x 105/2019). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. La
propunerea domnului preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea, pentru o săptămână, a
dezbaterilor asupra iniţiativei legislative.

PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU
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