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lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2013 

 
În ziua de 17 iunie, Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună. Lucrările au fost 

conduse de domnul senator Georgică Severin, preşedintele Comisiei pentru 

cultură şi media a Senatului.  

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Dezbaterea Raportului de activitate al Societăţii Române de 

Radiodifuziune pe anul 2012 şi a contului de execuţie bugetară la 31 

decembrie 2012. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Din 

partea Societăţii Române de Radiodifuziune, la lucrările Comisiei au 

participat în calitate de invitaţi: domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte–

director general, iar din partea Consiliului de Administraţie, doamna Ileana 

Savu, doamna Mirela Fugaru, doamna Maria Ţoghină, domnul Demeter 

Andras Istvan, precum şi domnul Puşcaş Constantin, director economic. 

Domnul preşedinte Ovidiu Miculescu, a făcut o prezentare a activităţii 

Societăţii Române de Radiodifuziune în anul 2012. Membrii Comisiilor 

reunite au luat cuvântul pe marginea documentelor aflate în dezbatere şi au 

adresat întrebări conducerii Radiodifuziunii Române. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

un raport de adoptare a Raportului de activitate al Societăţii Române de 

Radiodifuziune pe anul 2012 şi a contului de execuţie bugetară la 31 

decembrie 2012. 
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În zilele de 18 şi 19 iunie a.c. parlamentarii Comisiei au avut în 

program studiul individual al documentelor transmise de organizaţiile 

nonguvernamentale din domeniul cinematografiei precum şi asupra 

observaţiilor transmise de Ministerul Culturii, cu privire la modificarea Legii 

cinematografiei, respectiv, a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia. 

În zilele de  17, 18  şi 19 iunie 2013 din numărul total de 20 de membri, 

au fost prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (GP al PNL), 

dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. vicepreşedinte 

Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin- 

Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al 

PSD), dl. Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru 

(GP al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat 

Damian Florea (GP al PC), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al 

UDMR), domnul deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na deputat 

Liliana Mincă (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat 

Dan-Cristian Popescu (GP al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP al PP-

DD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe 

Mirel Taloş (GP al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL) şi dl. 

deputat Ioan Vulpescu (GP al PSD); a fost absent dl. deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PDL). 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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