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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din ziua de 16 septembrie 2015 

 

În data de 16 septembrie a.c. Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat 

lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură şi 

media a Senatului.  

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

  1. Dezbaterea Raportului de activitate şi a Contului privind 

execuţia bugetară a Societăţii Române de Televiziune pe anul 2013. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Membrii 

Comisiilor au analizat conţinutul Raportului de activitate pe anul 

2013 precum şi Contul privind exerciţiul bugetar la 31 decembrie 

2013. Comisiile pentru buget finanţe şi bănci ale celor două Camere 

au avizat favorabil Contul asupra exerciţiului bugetar al Societăţii 

Române de Televiziune la 31 decembrie 2013. Din partea 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune au 

fost de faţă următorii reprezentanţi: domnul Adrian Bucur, domnul 

Florin Condurăţeanu, domnul Claudiu Brânzan, domnul Cătălin 

Blebea şi domnul Adrian Ştefan Bădescu. În cadrul dezbaterilor au 
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fost apreciate rezultatele managementului, prin care s-a reuşit să 

readucerea instituţiei la o situaţie economică şi financiară pozitivă, 

fiind înregistrat chiar şi un profit până la finalizarea exerciţiului 

bugetar. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât, 

cu majoritate de voturi - 18 voturi pentru şi o abţinere – să propună 

plenului comun un raport privind adoptarea Raportului de activitate 

şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2013 ale Societăţii 

Române de Televiziune. 

 2. Dezbaterea Raportului de activitate şi a Contului privind 

execuţia bugetară a Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Din partea 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune au 

fost de faţă următorii reprezentanţi: domnul Adrian Bucur, domnul 

Florin Condurăţeanu, domnul Claudiu Brânzan, domnul Cătălin 

Blebea şi domnul Adrian Ştefan Bădescu. Membrii Comisiilor 

reunite au analizat conţinutul Raportului de activitate pe anul 2014, 

precum şi avizul comun transmis de Comisiile pentru buget, finanţe 

şi bănci ale Parlamentului, prin care s-a avizat negativ Contul 

privind execuţia bugetară pe anul 2014. La analizarea documentelor, 

membrii Comisiei au constatat faptul că la finalul anului 2014 s-a 

raportat un deficit de peste 81 de milioane lei, după ce, la încheierea 

exerciţiului bugetar pe anul precedent, 2013, se înregistrase un 

profit de peste 3 milioane lei. La finalul dezbaterilor membrii 

Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi – 17 voturi pentru 

respingere, o abţinere şi un vot împotrivă – să propună plenului 
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comun un raport privind respingerea Raportului de activitate şi a 

Contului privind exerciţiul bugetar pe anul 2014 ale Societăţii 

Române de Televiziune. 

 În data de 16 septembrie 2015, din numărul total de 24 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 13 deputaţi: dl. 

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

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. secretar Florin Coston Pâslaru (G.P. al PSD), dl. 

deputat Damian Florea (G.P. al ALDE), dl. deputat Vasile Ghiorghe 

Gliga (G.P. al PSD.), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PSD.), d-

na deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Iacob Puşcaş 

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

deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE), absenţi au fost: 

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

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), domnul deputat Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), domnul deputat Lucian Manuel 

Ciubotaru (G.P. al PNL), domnul deputat  Traian Dobrinescu (G.P. 

al PNL), domnul deputat Gunia Dragoş-Ionel (G.P. al PNL), 

domnul deputat  Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat  

Theodor Paleologu (G.P. al PNL), domnul deputat Dan Cristian 

Popescu (G.P. al PNL), domnul deputat Ioan Tămâian (G.P. al 

PNL), doamna deputat Adrian Diana Tuşa (G.P. al PNL), iar 

următorii deputaţi au fost înlocuiţi după cum urmează: domnul 

deputat Radu Mihai Popa (G.P. al PSD) a fost înlocuit de domnul 

deputat Mihai Deaconu (G.P. al PSD), domnul deputat Angel Tâlvăr 
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(G.P. al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Gheorghe Şimon 

(G.P. al PSD), iar domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD) a 

fost înlocuit de doamna deputat Lucreţia Roşca (G.P. al PSD). 

 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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