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S I N T E Z A 

  
 lucrărilor Comisiei din zilele de  18, 19 şi 20 februarie 2014 

 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1.  Audierea domnilor Cornel Mihalache şi Mihai Rădulescu – 

candidaţi din partea salariaţilor Societăţii Române de Televiziune 

pentru Consiliul de administraţie - la solicitarea acestora. Domnii 

Cornel Mihalache şi Mihai Rădulescu au expus motivele pentru care 

au solicitat audierea  în cadrul Comisiei. În perioada 9-20 ianuarie 

a.c. la Societatea Română de Televiziune au avut loc alegeri interne 

pentru desemnarea reprezentanţilor salariaţilor în Consiliul de 

administraţie. Conform rezultatului votului exprimat, domnii Cornel 

Mihalache şi Mihai Rădulescu s-au clasat pe primele două locuri.  

În ziua de duminică 19 februarie a.c., ora 20.00, Biroul Electoral 

Central a procedat la redactarea procesului verbal în urma numărării 

voturilor. Cei doi candidaţi care întruniseră numărul cel mai mare de 

voturi au fost eliminaţi, deoarece în dosarele de participare erau 

depuse doar declaraţiile pe proprie răspundere, nu certificatele de 
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cazier judiciar. Domnii Cornel Mihalache şi Mihai Rădulescu au 

subliniat faptul că au depus cele două certificate de cazier judiciar, 

în data de 20 februarie a.c., ultima zi din calendarul alegerilor, 

conform regulamentului stabilit, dar cu toate acestea au fost 

declaraţi câştigători alţi doi candidaţi plasaţi pe locurile 5 şi 6 în 

opţiunile alegătorilor. Membrii Comisiei au hotărât, la propunerea 

domnului preşedinte Florin Alexandru Alexe, să solicite un punct de 

vedere şi conducerii Societăţii Române de Televiziune şi să se 

aştepte hotărârea justiţiei.  

2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură (PLx 

391/29.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi următorii: 

doamna Cristina Modreanu, preşedinte al Asociaţiei Române pentru 

Promovarea Artelor Spectacolului, domnul Dragoş Eduard Neamu, 

preşedinte al Reţelei Naţionale a Muzeelor, doamna Gianina 

Cărbunaru, membru fondator  al Asociaţiei DramAcum, doamna 

Ioana Tamaş, manager cultural şi doamna Raluca Pop, specialist în 

politici culturale. Invitaţii şi-au expus propunerile de modificare şi 

completare a OUG 189/2008, formulate în calitate de  iniţiatori ai 

Apelului pentru competenţă în instituţiile publice de cultură. 

Membrii Comisiei au luat act de propunerile avansate Comisiei. 
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3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/ 2002 (Pl x 658/2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. Domnul deputat 

Ovidiu-Cristian Iane a participat la lucrările Comisiei în calitate de 

iniţiator. Consiliul Naţional al Audiovizualului a transmis Comisiei 

un document conţinând propunerile de modificare a  textului, ce a 

fost analizat de către parlamentari. Membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare a 

proiectului de lege, cu amendamente. 

4. Proiectul de lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca 

Ziua Dobrogei (PLx 518/27.11.2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, 

în calitate de deputat de Constanţa, a susţinut importanţa acestui 

proiect de lege. Membrii Comisiei au analizat textul proiectului de 

lege şi au propus amendarea acestuia. Membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare 

a proiectului de lege, cu amendamente. 

5. Proiectul de lege privind instituirea zilei de 11 octombrie ca 

Ziua Şcolii Ardelene (PLx  525/27.11.2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Din partea grupului de iniţiatori domnul 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici şi domnul deputat Iacob 

Puşcaş au prezentat proiectul de lege. Membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare 

a proiectului de lege, cu amendamente. 
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6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

aflate în subordinea Ministerului Culturii (PLx 373/14.10.2013). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au 

analizat conţinutul proiectului de lege şi au hotărât cu unanimitate 

de voturi, la propunerea domnului preşedinte Florin Alexandru 

Alexe amânarea finalizării dezbaterilor  pe articole. 

7. Diverse. Discuţii cu privire la stabilirea datei la care va avea 

loc deplasarea membrilor Comisiei la Sibiu. 

 

 În zilele 18, 19 şi 20 februarie a.c. din numărul total de 22 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi: dl. 

preşedinte Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - 

Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Costel Alexe (G.P. al 

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

deputat Dragoş Ionel Gunia (neafiliat), dl. deputat Damian Florea 

(G.P. al PC), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), d-

na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. 

deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan-Cristian 

Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. PSD), dl. 

deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe 

Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), 
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d-na deputat Diana Adriana Tuşa (neafiliat) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. PSD); dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) 

şi domnul deputat Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL). 

 

 
    PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
 

    Florin Alexandru ALEXE                     Florin Costin PÂSLARU 
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