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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 mai 2018
În data de 8 mai a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absent fiind domnul deputat Kelemen Hunor
(grupul parlamentar al UDMR), următorii parlamentari fiind înlocuiţi după cum urmează:
domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit
de doamna deputat Maria – Gabriela Podaşcă (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul
deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuit de doamna
deputat Mirela Furtună (Grupul parlamentar al PSD).
În ziua de 9 mai a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa un număr de 10 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai
(Grupul parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul
parlamentar al PSD), domnul deputat Kelemen Hunor (grupul parlamentar al UDMR) şi
domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD).
În data de 10 mai a.c. din numărul total de 14 membri, la lucrările Comisiei şi-au
înregistrat prezenţa un număr de 10 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Nicolae
Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grupul
parlamentar al USR), domnul deputat Kelemen Hunor (grupul parlamentar al UDMR) şi
domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD).
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu.
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Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Audierea doamnei Doina Gradea, Preşedinte - Director General al Societăţii Române
de Televiziune, la solicitarea domnului deputat Iulian Bulai, în legătură cu
înregistrările apărute în presă, din care ar rezulta faptul că doamna Preşedinte Director General al Societăţii Române de Televiziune are o atitudine jignitoare față
de angajați ai TVR.
La propunerea doamnei vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, membrii Comisiei au
supus la vot procedura de audiere, potrivit căreia, doamna Preşedinte - Director
General va prezenta membrilor Comisiei punctul de vedere al domniei sale cu privire
la conţinutul acestor înregistrări şi, ulterior, membrii Comisiei vor continua
dezbaterile, după plecarea doamnei Preşedinte - Director General. Propunerea a
întrunit majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, respectiv 8 voturi pentru şi 4
voturi împotrivă. Ca urmare a adoptării acestei proceduri de audiere, parlamentarii
membri ai Grupului parlamentar al PNL, reprezentantul Grupului parlamentar al
PMP precumși cel al Grupului parlamentar al USR au părăsit sala de şedinţe.
Lucrările Comisiei au fost conduse, în continuare, de către doamna vicepreşedinte
Adriana Diana Tuşa.
Doamna Doina Gradea, Preşedinte - Director General al Societăţii Române de
Televiziune, a prezentat punctul de vedere al domniei sale cu privire la conţinutul
înregistrăririlor apărute în presă şi a menţionat faptul că acestea sunt ilegale precum
şi faptul că, înregistarea unei discuţii private şi punerea acestor înregistrări la
dispoziţia publicului, fără acordul domniei sale, ar constitui o violare a vieţii private.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.
504/2002 (Plx 89/2018). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră
sesizată. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ion – Ardeal
Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. La
solicitarea domnului deputat Gheorghe – Dinu Socotar membrii Comisiei au hotărât,
cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor asupra
iniţiativei legislative.
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public (Plx 180/2018). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului.
La solicitarea doamnei vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, amânarea dezbaterilor
asupra iniţiativei legislative pentru o şedinţă viitoare.
4. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene (PLx
274/2018). Dezbateri în vederea întocmirii avizului.
Parlamentarii au analizat conţinutul iniţiativei legislative precum şi avizul favorabil
cu observaţii şi propuneri transmis de Consiliul Legislativ. În calitate de invitat, a
participat la dezbateri domnul Ion – Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale care a menţionat faptul că Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale susţine adoptarea acestui proiect de lege. În cadrul
dezbaterilor au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Damian Florea, doamna
vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa şi doamna secretar Beatrice Tudor. La încheierea
dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor
prezenţi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei de 9
noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene.
În zilele de 9 şi 10 mai a.c. membrii Comisiei au avut în program studiul individual
asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei.

PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU
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