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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2013
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea
ordine de zi:
1. Audierea domnului Ovidiu Miculescu, preşedinte-director general al
Societăţii Române de Radiodifuziune, împreună cu reprezentanţi ai
Consiliului de administraţie. În calitate de invitaţi la lucrările Comisiei au
participat următorii: doamna Mirela Fugaru, doamna Adelina Rădulescu,
doamna Maria Toghină, domnul Ducu Bertzi, domnul Mihai Voicu, domnul
Demeter Andras Istvan, precum şi doamna Mariana Milan, şef serviciu
juridic. Domnul preşedinte - director general Ovidiu Miculescu a făcut o
prezentare sintetică a punctului său de vedere asupra acuzaţiilor aduse de
către domnul Adrian Moise, fost lider sindical şi reprezentant ales al
salariaţilor în Consiliul de administraţie. Potrivit acestuia, activitatea
domnului Moise a fost evaluată de o comisie specială. În urma analizei
efectuate comisia a propus sancţionarea acestuia pentru activitate
necorespunzătoare, iar ulterior, domnului Adrian Moise i s-a desfăcut
contractul de muncă. Sindicatul al cărui lider era domnul Moise şi-a pierdut
reprezentativitatea - devenind una dintre cele 18 formaţiuni sindicale ce îşi
desfăşoară în prezent activitatea în cadrul Societăţii Române de
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Radiodifuziune - iar domnul Moise a fost exclus din acest organism.
Rămânând în componenţa Consiliului de administraţie, domnia s-a continuat
- conform relatărilor - presiunile exercitate asupra conducerii instituţiei, cu
ocazia fiecărei şedinţe de consiliu, îngreunând astfel buna desfăşurarea a
activităţii; fapt ce a fost confirmat de toţi membrii prezenţi ai Consiliului.
Domnul Ovidiu Miculescu a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari.
Prin luările lor de cuvânt reprezentanţii Consiliului de administraţie au
susţinut punctul de vedere al domnului preşedinte - director general. Al
doilea subiect aflat în dezbaterea Comisiei - în cadrul audierii - l-a constituit
reclamaţia semnată de un număr de 7 realizatori şi redactori de rubrică din
cadrul postului Radio România Actualităţi. Sesizarea înaintată Comisiei,
adresată deopotrivă, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Asociaţiei Pro
Democraţia, Centrului pentru Jurnalism Independent şi Activ Wach, se
referea la lipsa de transparenţă cu care a fost alcătuită noua grilă de
programe, aprobată de Consiliul de administraţie la data de 25 septembrie
a.c. Membrii Consiliului de administraţie au subliniat faptul că s-a avut în
vedere necesitatea atragerii unui auditoriu mai tânăr, radioului public fiindu-i
de multe ori reproşat caracterul îmbătrânit, relativ prăfuit.
În urma audierilor membrii Comisiei au subliniat faptul că nu se pot erija
în instanţă judecătorească şi, prin urmare, justiţia trebuie să-şi spună
cuvântul, în toate procesele care sunt în prezent pe rol iar, totodată, a
reafirmat sprijinul său faţă de membrii Consiliului de administraţie al
Societăţii Române de Radiodifuziune pentru îndeplinirea obiectivelor
instituţiei în calitate de serviciu public şi creşterea continuă a calităţii
emisiunilor sale, adresate publicului cel mai divers.
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2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.

25/2013

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

Audiovizualului nr. 504/2002 ( P.L.x-114/2013). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului înlocuitor. La lucrările Comisiei au participat: din partea
Ministerului pentru Societatea Informaţională domnul Bebe Viorel Ionică,
secretar de stat, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Mihai
Brăgaru, şef serviciu. Dezbaterea a fost amânată pentru viitoarea şedinţă.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea
Ministerul Culturii (PLx 373/14.10.2013). Dezbateri generale.
Dezbaterea a fost amânată pentru viitoarea şedinţă.
În zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2013, din numărul total de 22 de
membri ai Comisiei, au fost prezenţi 22 de 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-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. secretar Florin
Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. deputat Costel Alexe (G.P. al PNL), dl.
deputat Lucian Manuel Ciubotaru (GP al PSD), dl. deputat Damian Florea
(GP al PC), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat
Kelemen Hunor (GP al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al
UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara
Nistor (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Theodor
Paleologu (G.P. al PDL), dl. deputat Dan-Cristian Popescu (GP al PD-L), dl.
deputat Iacob Puşcaş (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat
Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş, dl.
deputat Ioan Tămâian (GP al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa (Fără
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apartenenţă la un grup parlamentar) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al
PSD).

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel - Sorinel ŞTIRBU

Florin - Costin PÂSLARU
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