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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24, 25 şi 26 septembrie 2013
În ziua de 23 septembrie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările Comisiei au
fost prezenţi 21 de deputaţi, absent a fost domnul deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al
PDL).
În zilele de 24, 25 şi 26 septembrie a.c. din numărul total de 22 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, iar absenţi au fost domnul deputat Dan Cristian
Popescu (G.P. al PDL) şi doamna deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD).
Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu.
În şedinţa Comisiei din 23 septembrie parlamentarii au adoptat, cu unanimitate de
voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune (PL–x 281/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima cameră
sesizată. Membrii Comisiei au analizat conţinutul iniţiativei legislative prin care se instituie
posibilitatea serviciilor publice de radio şi respectiv de televiziune să poată înfiinţa în ţară şi
străinătate persoane juridice cu care să colaboreze în cadrul domeniului propriu de activitate.
Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin
Ştefan Voicu, domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia.
La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere),
să transmită plenului un raport de adoptare, în forma prezentată.
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La lucrările Comisiei desfăşurate în zilele de 24, 25 şi 26 septembrie a.c., membrii
Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei
Limbii Române. (PL–x 269/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de
invitat a participat la lucrările Comisiei doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în cadrul
Ministerului Culturii. Membrii Comisiei au analizat conţinutul iniţiativei legislative, al
avizelor precum şi punctul de vedere al Guvernului. Au luat cuvântul: domnul preşedinte
Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte
Slavomir Gvozdenovici, doamna deputat Adriana Diana Tuşa, domnul deputat Márton Árpád
Francisc şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei
au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), să propună plenului un raport de
adoptare cu un amendament.
2. Cererea de Reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Audiovizualului nr.
504/2002 (PLx-114/2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului; termen pentru raport 5
septembrie; termen pentru depunerea amendamentelor 12 septembrie; dezbateri în vederea
întocmirii raportului înlocuitor - termen pentru depunerea raportului înlocuitor 17 septembrie.
La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Sorin Vicol, secretar de stat
în cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională. Membrii Comisiei au analizat
Cererea de Reexaminare transmisă de preşedintele României, precum şi conţinutul legii aşa
cum aceasta a fost transmisă la promulgare. Au luat cuvântul: domnul preşedinte GigelSorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte
Slavomir Gvozdenovici, domnul secretar Florin Alexandru Alexe, domnul deputat Ion Ochi,
domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Dragoş Ionel Gunia. La finalul
dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne luarea unei
decizii, pentru o mai bună documentare cu privire la soluţia optimă de amendare a textului şi
continuarea discuţiilor la viitoarea şedinţă în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Culturii,
ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului pentru Societatea Informaţională precum şi
ai Consiliului Naţional al Audiovizualului.
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3. Audierea domnului Adrian Valentin Moise membru al Consiliului de administraţie
al Societăţii Române de Radiodifuziune, reprezentant al Federaţiei Române a Jurnaliştilor,
vicepreşedinte MediaSind. La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat domnul
Adrian Valentin Moise, membru al Consiliul de administraţie al Societăţii Române de
Radiodifuziune şi vicepreşedinte al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind, însoţit de
domnul Cristian Godinac, preşedinte al Federaţiei Române a Jurnaliştilor Mediasind; domnul
Dan Hăulică – membru corespondent al Academiei Române, preşedinte de Onoare al
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă (AICA), fost ambasador al României la
UNESCO, doamna Ioana Diaconescu - realizatoare de emisiuni culturale la Radio România
Cultural și scriitoare, precum şi de doamna Teodora Stanciu - preşedinte a Asociaţiei
Ziariştilor Independenţi din România, fostă realizatoare de emisiuni culturale la Radio
România Cultural. Domnul Adrian Valentin Moise a prezentat membrilor Comisiei o
expunere asupra situaţiei explozive, în opinia sa, care există în prezent în Societatea Română
de Radiodifuziune, nemulţumirile generale ale personalului de specialitate din radioul public,
vis a vis de actuala conducere, în special faţă de domnul preşedinte – director general Ovidiu
Miculescu, dar şi propria situaţie. Astfel, domnia sa a subliniat faptul că au fost scoşi de pe
post profesionişti cu o experienţă îndelungată în această instituţie şi a fost impusă o nouă grilă
de programe de tip comercial. În legătură cu numeroasele sesizări transmise la Comisie,
domnia sa a făcut o expunere sintetică a situaţiei. Conform celor relatate, domnului Adrian
Valentin Moise i s-a desfăcut contractul de muncă în luna aprilie, sediul sindicatului, al cărui
lider era, a fost desfiinţat în mod abuziv, documentele sindicale sechestrate, iar în luna iulie ia fost restricţionat accesul în incinta Societăţii Române de Radiodifuziune, acesta fiind limitat
doar la zilele în care sunt programate şedinţe ale consiliului de administraţie. Domnia sa este
unul dintre cei doi reprezentanţi aleşi, conform legii, de salariaţii instituţiei. Ca urmare a
cestor abuzuri repetate domnia sa a depus un număr de trei plângeri penale împotriva
domnului Ovidiu Miculescu, preşedinte – director general al Societăţii Române de
Radiodifuziune. Membrii Comisiei au luat act de situaţia expusă. În încheiere domnul
preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu a subliniat necesitatea unei corecte şi mai complete
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informări a membrilor Comisiei, iar în concluzie a arătat că trebuie aşteptat punctul de vedere
al justiţiei, care să se pronunţe prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel - Sorinel ŞTIRBU

Florin - Costin PÂSLARU
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