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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR  

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 aprilie 2017 
 
 

În data de 25 aprilie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup 

parlamentar al PSD); în  data de 26 aprilie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi, doamna deputat Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD) fiind înlocuită de doamna deputat Adriana Doina Pană 

(Grup parlamentar al PSD), iar domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup 

parlamentar al PSD) fiind înlocuit de doamna deputat Carmen Georgeta Holban (Grup 

parlamentar al PSD); în data de 27 aprilie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi fiind: doamna deputat 

Adriana Diana Tuşa (Grup parlamentar al PSD) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD). 

În data de 25 aprilie 2017, Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu 

membrii  Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. 

Lucrările şedinţei comune  au fost conduse de domnul senator Lucian Romaşcanu, 

preşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. 

Membrii Comisiilor au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  
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1. Dezbaterea raportului de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. În calitate de invitaţi la lucrările 

Comisiilor reunite, au fost de faţă: d-na Ruxandra Săraru şi d-na Maria Ţoghină,  membri ai 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, d-na Mariana Milan, 

şeful Serviciului Juridic, dl. Florin Bruşten, secretar general al Departamentului Studiouri 

Regionale, dl. Marius Furdui, director al Direcţiei Programe, dl. Atila Vizauer, directorul 

Centrului Cultural Media Radio România, dl. Cristian Savu, director al Direcţiei 

Comunicare şi Marketing, dl. Răducu Croitoru, manager - Radio România Cultural şi d-na 

Elena Borcea, contabil şef. Lucrările Comisiilor s-au desfăşurat în absenţa domnului Ovidiu 

Miculescu, preşedinte–director general al Societăţii Române de Radiodifuziune. Raportul 

de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016 a fost prezentat parţial de 

doamnele Maria Ţoghină şi Ruxandra Săraru - în calitate de reprezentante ale Consiliului de 

administraţie şi de domnul Florin Bruşten - secretar general al Departamentului Studiouri 

Regionale. Doamna Maria Ţoghină a subliniat faptul că, domnia sa nu are împuternicire din 

partea domnului Ovidiu Miculescu să prezinte raportul de activitate pe anul 2016, persoana 

care are acest mandat fiind domnul Florin Bruşten.  La dezbaterile pe marginea Raportului 

au luat parte: domnul deputat Kelemen Hunor, domnul senator Valer Breaz, domnul senator 

Vlad Alexandrescu, doamna senator Gabriela Creţu, domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa, domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi domnul senator Lucian Romaşcanu, 

preşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. Reprezentanţii Grupurilor 

parlamentare ale UDMR şi PNL au anunţat faptul că vor vota în favoarea Raportului de 

activitate pe anul 2016. Domnul preşedinte Lucian Romaşcanu a subliniat faptul că, fără a 

pierde din vedere performanţele Radioului public în 2016, este important ca realizările să 

nu fie obţinute în orice condiţii, făcând referire la deficienţele de management, constatate 

inclusiv la dezbaterile asupra Raportului de activitate pe anul 2015. În consecinţă, în 

numele Grupurilor parlamentare ale PSD, domnul preşedinte Lucian Romaşcanu a propus 

respingerea Raportului de activitate pentru anul 2016 şi a Contului de execuţie bugetară la 
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31 decembrie 2016, pentru a da Societăţii Române de Radiodifuziune şansa unui nou 

început. 

După încheierea dezbaterilor, Raportul de activitate pe anul 2016 şi Contului de 

execuţie bugetară la 31 decembrie 2016 au fost supuse la vot, întrunind  5 voturi pentru, 13 

voturi împotrivă şi 1 abţinere. Prin urmare, având în vedere rezultatul votului, Comisiile 

pentru cultură ale Parlamentului au propus plenului celor două Camere un raport comun de 

respingere a Raportului de activitate pe anul 2016 şi a Contului de execuţie bugetară ale 

Societăţii Române de Radiodifuziune la 31 decembrie 2016. 

În data de 26 aprilie 2017,  în şedinţa de plen comun a Parlamentului,  s-a respins 

Raportul de activitate pe anul 2016 şi Contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune la 31 decembrie 2016.  

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

Comisia pentru cultură şi media a Senatului s-au întrunit în data de 26 aprilie a.c., în şedinţă 

comună. Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse de domnul preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu. 

 Membrii Comisiilor au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  

1. Audierea domnului Georgică Severin, în vederea numirii în funcţia de director general 

interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului 

comun. 

Domnul Georgică Severin a făcut o scurtă prezentare a activităţii sale şi a răspuns 

întrebărilor formulate de membrii celor două Comisii. La dezbateri au luat cuvântul: 

domnul preşedinte  Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, 

domnul deputat Emil-Marius Paşcan, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar şi domnul 

senator Lucian Romaşcanu, preşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. 

După încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au avizat favorabil, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi în sală în momentul votului (15 voturi pentru şi 2 voturi 

împotrivă), candidatura domnului Georgică Severin pentru funcţia de director general 

interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune. 
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În ziua 27 aprilie  2017, membrii Comisiei au avut în program studiu individual 

asupra  Propunerii legislative privind Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 

2018 ( P l-x 466-2016) şi a Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie „Ziua 

Ziaristului Român” (Pl - x 97/2016).                        

 

PREŞEDINTE 

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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