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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
 

 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din data de 2 iulie 2014 
 
 

În data de 2 iulie a.c. din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 19 deputaţi, domnul deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul 

deputat Mircea Cazan (G.P. al PNL), iar absenţi au fost următorii parlamentari: dl. deputat  

Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. 

deputat Gheorghe Mirel Taloş (neafiliat). 

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 doamnei Laura Corina Georgescu, preşedinte al Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, la solicitarea Comisiei. Comisia a hotărât să o invite pe doamna 

Georgescu la audieri, ca urmare a memoriului înaintat la Birourile Permanente ale 

Parlamentului, de către trei membri ai Consiliului Naţional Audiovizualului: doamna 

Narcisa Iorga şi domnii Florin Gabrea şi Valentin Jucan. Pentru analizarea documentelor 

depuse au fost sesizate, alături de Comisiile pentru cultură, şi Comisiile pentru abuzuri. 

Memoriul a adus în atenţia Comisiilor pentru Cultură o serie de nemulţumiri ale 

membrilor Consiliului, ce invocau abuzuri în activitate,  şi, deopotrivă un comportament 

şi un limbaj nepotrivit al doamnei Georgescu. Au fost de asemenea depuse la Comisie un 

număr de înregistrări efectuate în timpul derulării programului Şcoala altfel, când, anul 

trecut s-au desfăşurat acţiuni organizate de CNA în şcoli, ce urmăreau analizarea 

efectului violenţei de expresie din domeniul audiovizual asupra copiilor. În deschiderea 

audierii domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a făcut o scurtă expunere a motivelor ce 
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au generat necesitatea programării acestei audieri, solicitând doamnei Laura Corina 

Georgescu un punct de vedere. Domnia sa a negat vehement toate acuzele aduse şi a 

subliniat faptul că se va demonstra în timp că materialul înregistrat transmis la Parlament 

este unul montat, iar cunoaşterea întrebărilor puse de copii ar ajuta la înţelegerea unui 

text, care aşa cum arată în prezent, reprezintă o  înşiruire de  replici scoase din context. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul secretar Florin Costin Pâslaru şi doamna 

deputat Liliana Mincă. Doamna deputat Liliana Mincă a formulat întrebări cu privire la 

eventualitatea primirii unor foloase necuvenite din partea unor radiodifuzori, precum şi 

cu privire la tratamentul diferenţiat aplicat unor radiodifuzori, exemplul adus în discuţie 

fiind domnul Sebastian Ghiţă, patronul postului România TV. Doamna preşedinte Laura 

Corina Georgescu a respins vehement toate acuzaţiile şi a afirmat că postul România TV 

este în top, cu cele mai multe amenzi înregistrate. Doamna deputat Liliana Mincă a 

solicitat în numele Grupul Parlamentar al PP-DD demisia doamnei Georgescu şi a 

anunţat faptul că va înainta o plângere penală cu privire la unele fapte de corupţie 

săvârşite de conducerea Consiliului Naţional al Audiovizualului. Domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu a formulat următoarele  întrebări: 

1. Există vreo persoană care a făcut presiuni asupra dumneavoastră pentru a favoriza 

un radiodifuzor ? 

2. Veţi sesiza organele abilitate pentru a stabili autenticitatea materialelor înregistrate 

transmise la Parlament ? 

3. Având în vedere faptul că, în cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului,  

sunteţi reprezentantul propus de Guvern, aţi avut în ultimele 48 de ore vre-o 

discuţie cu Primul Ministru, cu privire la situaţia creată în Consiliu şi în legătură 

cu acuzaţiile ce vi se aduc? 

Doamna Laura Corina Georgescu a negat existenţa unor presiuni asupra sa, cu scopul 

favorizării unor radiodifuzori, a afirmat că toate înregistrările sunt nişte „făcături”, iar la cea 

de-a treia întrebare a răspuns evaziv, menţionând faptul că şi-a întrerupt concediul de 4 zile, ca 

urmare a invitaţiei Comisiei la audieri. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu i-a recomandat 
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doamnei Laura Corina Georgescu să demisioneze, şi a subliniat faptul că prevederile art. 12 şi 

art. 13 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 nu sancţionează fapte de natura celor invocate în 

cursul audierii, motiv pentru care, la începutul viitoarei sesiuni parlamentare, domnia sa, va 

iniţia o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea acestei legi.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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