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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 8 aprilie 2021 

În ședința din data de 8 aprilie a.c. membrii Comisiei și-au desfășurat 

lucrările în ședință comună cu membri Comisiei pentru cultură și media a 

Senatului.  

La ședința Comisiilor parlamentare reunite participarea membrilor a fost 

atât fizică, cât și online. 

 Lucrările Comisiilor au fost conduse de domnul deputat Iulian Bulai, 

președinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaților. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Dezbaterea raportului de activitate al Societății Române de 

Televiziune pe anul 2017. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru cultură și media a Senatului.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Doina Gradea – 

președinte director general al Societății Române de Televiziune. 

Domnia sa a făcut o prezentate succintă a raportului de activitate al 

Societății Române de Televiziune pe anul 2017 și a răspuns întrebărilor adresate 

de parlamentari. 
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După încheierea dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (7 voturi pentru, 13 voturi 

împotrivă și nicio abținere)  să propună plenului celor două Camere respingerea 

Raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române 

de Televiziune  pe anul 2017. 

2. Dezbaterea raportului de activitate al Societății Române de 

Televiziune pe anul 2018. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru cultură și media a Senatului.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Doina Gradea – 

președinte director general al Societății Române de Televiziune. 

Domnia sa a făcut o prezentate succintă a raportului de activitate al 

Societății Române de Televiziune pe anul 2018 și a răspuns întrebărilor adresate 

de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (7 voturi pentru, 13 voturi 

împotrivă și nicio abținere)  să propună plenului celor două Camere respingerea 

Raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române 

de Televiziune  pe anul 2018. 

3. Dezbaterea raportului de activitate al Societății Române de 

Televiziune pe anul 2019. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru cultură și media a Senatului.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Doina Gradea – 

președinte director general al Societății Române de Televiziune. 

Domnia sa a făcut o prezentate succintă a raportului de activitate al 

Societății Române de Televiziune pe anul 2019 și a răspuns întrebărilor adresate 



 3 

de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (7 voturi pentru, 13 voturi 

împotrivă și nicio abținere)  să propună plenului celor două Camere respingerea 

Raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române 

de Televiziune  pe anul 2019. 

4. Dezbaterea raportului de activitate al Societății Române de 

Radiodifuziune pe anul 2017. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru cultură și media a Senatului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul Georgică Severin 

– președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune, domnul 

Valentin Moise, doamna Ruxandra Săraru și doamna Maria Ţoghină – membri 

ai Consiliului de administrație. De asemenea, au participat online la ședință 

următorii membri ai Consiliului de administrație: domnul Radu Alexandru 

Feldman, domnul Laurențiu Horăscu, domnul Milan Manyura, domnul Angelo 

Mitchievici, domnul Dragoș Pătlăgeanu și domnul Cristian Teodorescu.  

Domnul Georgică Severin, președintele director general al Societății 

Române de Radiodifuziune, a făcut o prezentate succintă a raportului de 

activitate al Societății Române de radiodifuziune pe anul 2017 și a răspuns 

întrebărilor adresate de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (7 voturi pentru, 13 voturi 

împotrivă și nicio abținere)  să propună plenului celor două Camere respingerea 

Raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române 

de radiodifuziune  pe anul 2017. 
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5. Dezbaterea raportului de activitate al Societății Române de 

Radiodifuziune pe anul 2018. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru cultură și media a Senatului.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul Georgică 

Severin – președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune, 

domnul Valentin Moise, doamna Ruxandra Săraru și doamna Maria Ţoghină – 

membri ai Consiliului de administrație. De asemenea, au participat online la 

ședință următorii membri ai Consiliului de administrație: domnul Radu 

Alexandru Feldman, domnul Laurențiu Horăscu, domnul Milan Manyura, 

domnul Angelo Mitchievici, domnul Dragoș Pătlăgeanu și domnul Cristian 

Teodorescu.  

Domnul Georgică Severin, președintele director general al Societății 

Române de Radiodifuziune, a făcut o prezentate succintă a raportului de 

activitate al Societății Române de radiodifuziune pe anul 2018 și a răspuns 

întrebărilor adresate de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (7 voturi pentru, 13 voturi 

împotrivă și nicio abținere)  să propună plenului celor două Camere respingerea 

Raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române 

de radiodifuziune  pe anul 2018. 

6. Dezbaterea raportului de activitate al Societății Române de 

Radiodifuziune pe anul 2019. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

împreună cu Comisia pentru cultură și media a Senatului.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul Georgică 

Severin – președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune, 
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domnul Valentin Moise, doamna Ruxandra Săraru și doamna Maria Ţoghină – 

membri ai Consiliului de administrație. De asemenea, au participat online la 

ședință următorii membri ai Consiliului de administrație: domnul Radu 

Alexandru Feldman, domnul Laurențiu Horăscu, domnul Milan Manyura, 

domnul Angelo Mitchievici, domnul Dragoș Pătlăgeanu și domnul Cristian 

Teodorescu.  

Domnul Georgică Severin, președintele director general al Societății 

Române de Radiodifuziune, a făcut o prezentate succintă a raportului de 

activitate al Societății Române de radiodifuziune pe anul 2019 și a răspuns 

întrebărilor adresate de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți (7 voturi pentru, 13 voturi 

împotrivă și nicio abținere)  să propună plenului celor două Camere respingerea 

Raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române 

de radiodifuziune  pe anul 2019. 

 

În ziua de 8 aprilie a.c. din numărul total de 12 deputați, la lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 12 parlamentari: domnul 

președinte Iulian Bulai (Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS), domnul 

vicepreședinte Nicolae – Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al 

Minorităților Naționale), domnul deputat Ioan Vulpescu (Grupul parlamentar al 

PSD), domnul deputat Iulian – Alexandru Badea (Grupul parlamentar al PSD),  

domnul deputat Cristian Buican (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat 

Vasile Cîtea (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gigel – Sorinel 

Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Cătălin Teniță (Grupul 
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parlamentar al Alianței USR PLUS) și doamna deputat Diana Adriana Tușa 

(Grupul parlamentar al PSD), următorii parlamentari fiind înlocuiți după cum 

urmează: domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL) a 

fost înlocuit de domnul deputat Glad Varga (Grupul parlamentar al PNL), 

domnul deputat Darius Pop (Grupul parlamentar al AUR) a fost înlocuit de 

domnul deputat George Nicolae Simion (Grupul parlamentar al AUR) iar 

domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) a fost înlocuit 

de domnul deputat Szabó Ödön (Grupul parlamentar al UDMR). 

 

     

                                                                                   PREŞEDINTE,   

                                                                                    Iulian BULAI         


