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S I N T E Z A  
 lucrărilor Comisiei din zilele de  15 şi 17 martie 2016 

 
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

(Plx 38/24.02.2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Prima Camera sesizată. La lucrările Comisiei a participat, în calitate 

de iniţiator domnul senator Georgică Severin.  În calitate de invitaţi 

au luat parte la lucrările Comisiei, din partea Societăţii Române de 

Televiziune: d-na. Irina Radu - director general interimar, d-na. 

Nadia Stan - consilier juridic, d-na. Roxana Ionescu - consilier 

juridic, dl. Gabriel Gherghescu - consilier juridic; din partea 

Societăţii Române de Radiodifuziune: dl. Constantin Puşcaş - 

director economic, d-na. Mariana Milan - şef Serviciu Juridic; din 

partea organizaţiei sindicale MediaSind, filiala TVR, a participat la 

lucrările Comisiei dl. preşedinte, Ion Moraru, iar din partea 

Sindicatului Unit al Salariaţilor Radio România - dl. preşedinte. 

Adrian Valentin Moise. De asemenea, au participat: dl. Sorin Rada, 

preşedinte al Sindicatului TVR-SIND, dl. Marian Balcan, preşedinte 
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al Sindicatului 2002 din Societatea Română de Televiziune; din 

partea Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de 

Radiodifuziune au participat: dl. Bogdan Iuliu Hossu, d-na. Nicoleta 

Balaci, d-na. Violeta Arhiri, dl. Adrian Doroş, dl. Florin Dumitru, 

dl. Gabriel Chifu, dl. Marius Dorian Tănase, dl. Cristian Niţă, dl. 

Balaci Georgel, dl. Maiorescu Mihai, dl. Pop Alin, dl. Georgică 

Pruteanu, dl. Mărgărit Dinu şi dl. Popescu Traian. Iniţiatorul 

propunerii legislative a făcut o scurtă prezentare a modificărilor şi 

completărilor pe care doreşte să le aducă Legii nr.41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune. Parlamentarii au analizat 

conţinutul iniţiativei legislative şi al documentelor ce o însoţesc. La 

finalul dezbaterilor, în urma votului s-au înregistrat, 13 voturi 

pentru adoptare, 12 voturi împotrivă şi 2 abţineri, nefiind astfel 

întrunit numărul necesar de voturi pentru întocmirea unui raport de 

adoptare a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului (Plx 30/17.02. 

2016). Dezbateri în vederea întocmirii  avizului. La lucrările 

Comisiei a participat domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi domnul Gabriel Mladenovici, consilier juridic 

în cadrul Băncii Naţionale a României. Membrii Comisiei au 
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hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil cu 

amendamente propunerea legislativă. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate (Pl-x 15/11.02.2016) Dezbateri în vederea întocmirii  

avizului. La lucrările Comisiei a participat domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. În urma dezbaterilor, 

parlamentarii au hotărât, cu  majoritate de voturi să avizeze negativ 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate. 

 În ziua de 15 martie 2016 din numărul total de 28 de membri, 

la lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

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

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

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

deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Vasile 

Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl. deputat Călin Vasile Andrei 

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

na deputat Gabriela Maria Podaşcă (G.P. al PSD), dl. deputat  Radu 

Mihai Popa (neafiliat),  dl deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al 

PNL), dl deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Iacob Puşcaş (G.P. al UNPR), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu 
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(neafiliat), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat 

Diana Adriana Tuşa (G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu 

(G.P. al PSD); absenţi au fost: dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR) şi dl. deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD); următorii 

deputaţi au fost înlocuiţi după cum urmează: domnul deputat 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de domnul 

deputat Máté András Levente (G.P. al UDMR), domnul deputat 

Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL) a fost înlocuit de doamna 

deputat Maria Grecea (G.P. al PNL), domnul deputat Mihai Sorin 

Grindeanu (G.P. al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Ovidiu 

Cristian Iane (G.P. al PSD), domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia 

(G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Roman Gheorghe 

(G.P. al PNL), doamna deputat Mărioara Nistor (G.P. al UNPR) a 

fost înlocuită de domnul deputat Gheorghe Florin (G.P. al UNPR), 

domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL) a fost înlocuit, 

timp de o oră, de doamna deputat Florica Cherecheş (G.P. al PNL), 

domnul deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al ALDE) a fost 

înlocuit de domnul deputat Vasile-Cătălin Drăguşanu (G.P. al 

ALDE), iar domnul deputat Eugen Constantin Uricec (G.P. al PSD) 

a fost înlocuit de domnul deputat Mircea Titus Dobre (G.P. al PSD). 

În ziua de 17 martie 2016 din numărul total de 28 de membri, 

la lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi: dl. preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-

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

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin 
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Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

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

deputat Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Vasile 

Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl deputat Călin Vasile Andrei Matei 

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

deputat Marioara Nistor (GP al UNPR), dl. deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PNL), dna deputat Gabriela Maria Podaşcă (G.P. 

al PSD),  dl. deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), dl. deputat Dan 

Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al 

UNPR), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (neafiliat), dl. deputat 

Ioan Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa 

(G.P. al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD); absenţi au 

fost: dl. deputat Manuel Lucian Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat 

Mihai Sorin Grindeanu (G.P. al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel 

Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 

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

deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE), dl. deputat Angel 

Tâlvăr (G.P. al PSD) şi dl. deputat Eugen Constantin Uricec (G.P. al 

PSD). 

 

       PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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