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S I N T E Z A 
  

                lucrărilor Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 martie 2017 
 

  

În data de 14 martie 2017 membrii Comisiei şi-au desfăşurat 

lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice de 

disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, împreună cu membrii 

Comisei pentru cultură şi media a Senatului şi cu membrii Comisiei 

juridice, de numiri, disciplină, validări şi imunităţi a Senatului.  

Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitate de 

voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Dezbateri cu privire la situaţia de incompatibilitate în care 

se găseşte domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte director-general al 

Societăţii Române de Radiodifuziune, constatată de Agenţia 

Naţională de Integritate, în urma raportului de evaluare nr. 

45106/G/II/14.10.2013,  rămas definitiv prin Decizia Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie nr.227 din data de 31.01.2017. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun.  

Comisiile pentru cultură şi Comisiile juridice  ale Camerei şi 

Senatului s-au reunit în şedinţă comună, ca urmare a hotărârii  

Birourilor permanente ale Parlamentului, din data de 28 februarie 



 

 

 

2 

2017,  în care a fost prezentată scrisoarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate prin care se prezintă raportul de evaluare privind 

încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către domnul 

Ovidiu Miculescu, preşedinte–director general al Societăţii Române 

de Radiodifuziune. În calitate de invitaţi, au luat parte la lucrările 

Comisiilor reunite: domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte–director 

general al Societăţii Române de Radiodifuziune şi domnul Tudor 

Chiuariu, avocat. Domnul preşedinte–director general a făcut o 

prezentare cronologică a activităţii domniei sale, precum şi, o 

sinteză a conflictului privind situaţia de constatare a 

incompatibilităţii. Domnul Ovidiu Miculescu a deţinut funcţia de 

membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, numit în data de 29.06.2010, în baza Hotărârii 

Parlamentului nr. 38/2010, pentru un mandat de 4 ani, în perioada 

29.06.2010–04.07.2012, iar din data de 3.07.2012, funcţia de 

preşedinte al Consiliului de Administraţie, numit în baza Hotărârii 

Parlamentului nr.30/2012, concomitent cu cea de manager la 

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii. Aşa cum se arată în 

documentele transmise de Agenţia Naţională pentru Integritate, 

potrivit adresei nr.502846/29.04.2013, emisă de Administraţia 

Finanţelor Publice, sector 1, domnul Ovidiu Miculescu a obţinut 

venituri salariale, după cum urmează: 

- în anul 2010 de la următorii angajatori: Societatea Română de 

Radiocomunicaţii, Societatea Română de Radiodifuziune, 
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Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, 

Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul; 

- în anul 2011 de la următorii angajatori: Societatea Română de 

Radiocomunicaţii, Societatea Română de Radiodifuziune. 

- În anul 2012 de la următorii angajatori: Societatea Română de 

Radiocomunicaţii, Societatea Română de Radiodifuziune. 

Domnul avocat Tudor Chiuariu a prezentat punctul domniei sale 

de vedere, prin care se susţinea imposibilitatea aplicării sancţiunii  

împotriva domnului Ovidiu Miculescu, invocând principiul „clauzei 

de nepedepsire, care înlătură sancţiunea”. Astfel, domnia sa a 

susţinut în faţa Comisiilor reunite, faptul că, dacă sancţiunea nu a 

fost aplicată la momentul Sentinţei 1291 din 23 aprilie 2014 a Curţii 

de Apel Bucureşti – Secţia a VIII–a Contencios Administrativ şi 

Fiscal, ori în decurs de 3 ani de la pronunţarea acesteia, atunci, în 

prezent, nu mai poate fi aplicată, deoarece termenul legal s-a scurs. 

Domnul preşedinte Eugen Nicolicea a semnalat faptul că prezenţa 

unor reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Integritate la 

lucrările Comisiilor reunite este absolut necesară şi domnia sa a 

propus amânarea dezbaterilor cu două săptămâni. Membrii 

Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea 

dezbaterilor în vederea întocmirii unui raport comun al celor patru 

Comisii permanente ale Parlamentului. 

 În zilele 15 şi 16 martie a.c., membrii Comisiei au avut în 

program studiu individual asupra rapoartelor de activitate ale 

Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anii 2013, 2014 şi 
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2015, împreună cu conturile privind execuţia bugetară la finele 

acestor ani. 

În zilele de 14 şi 15 martie 2017, din numărul total de 15 

deputaţi şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL) 

domnul vicepreşedinte Dragoş Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar 

al PSD),  domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar 

al ALDE), doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup 

parlamentar al PSD), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup 

parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil 

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD). 

În data de 16 martie 2017, din numărul total de 15 deputaţi şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 13 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Florea Damian (Grup parlamentar al 
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ALDE), domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna secretar Beatrice 

Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaţa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil 

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 

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

Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna 

deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD);  absenţi au 

fost: doamna deputat Adriana Diana Tuşa (Grup parlamentar al 

PSD) şi domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR). 

 

 

 
         PREŞEDINTE,                               

  Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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