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S I N T E Z A 
 

lucrărilor şedinţei din  data de  12 februarie 2013 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Informare cu privire la iniţiativele aflate pe agenda de lucru a 

Comisiei. Domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu a făcut cunoscut 

membrilor Comisiei faptul că s-a transmis, prin intermediul Departamentului 

pentru Relaţia cu Parlamentul, o solicitare privind Punctul de vedere al 

Guvernului asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda Comisiei. 

2. Dezbatere asupra solicitării unui membru al Comisiei. Domnul 

preşedinte Gigel - Sorinel Stirbu a prezentat membrilor Comisiei scrisoarea 

doamnei deputat Liliana Mincă, înregistrată la Comisie în data de 24 ianuarie 

a.c., cu privire la includerea pe ordinea de zi a primei şedinţe de Comisie, a 

unei discuţii cu privire la Decizia de retragere a licenţei postului de 

televiziune OTV. Ca urmare, pentru o informare corectă, s-a solicitat 

Consiliului Naţional al Audiovizualului un material documentar  în legătură 

cu această decizie. Documentele transmise de Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, cuprinzând  desfăşurarea cronologică a elementelor şi a 

cauzelor ce au condus la luarea acestei decizii în data de 22 ianuarie a.c., au 

fost puse la dispoziţia membrilor Comisiei. În cursul dezbaterilor s-a 

subliniat faptul că principala motivaţie ce a stat la baza luării acestei decizii, 

în unanimitate, au constituit-o încălcările repetate ale legii, prin neplata 

amenzilor cu care postul a fost sancţionat mai mulţi ani la rând, începând din 

anul 2009. 
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3. Invitaţia adresată membrilor Comisiei de către domnul Ovidiu 

Miculescu, preşedinte - director general al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, privind efectuarea unei vizite la principalele studiouri 

centrale ale Radio România şi cunoaşterea întregii echipe manageriale. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să dea curs invitaţiei în ziua 

de 19 februarie a.c., orele 14.00. 

4. Diverse.  

 În data de 12 februarie 2013 din numărul total de 23 de membri, au fost 

prezenţi 20 deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (GP. al PNL), dl. 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu (GP. al PSD), dl. vicepreşedinte 

Slavomir Gvozdenovici (GP. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin 

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

PSD), dl. deputat Costel Alexe (GP. al PNL), dl. deputat Virgil E. Delureanu 

(GP. al PSD), dl. deputat Toader Dima (GP. al PSD), dl. deputat Florea 

Damian (GP. al PC), dl. deputat Dragoş - Ionel Gunia (GP. al PDL), dl. 

deputat Kelemen Hunor (GP. al UDMR), d-na deputat Oana Niculescu - 

Mizil Ştefănescu – Tohme (GP. al PSD), dl. deputat Márton Árpád Francisc 

(GP. al UDMR), dl deputat Ion Ochi (GP. al PSD), dl. deputat Theodor 

Paleologu (GP. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP. al PP-DD), dl. deputat 

Mihai Răzvan Sturzu (GP. al PSD), dl. deputat Ioan Tămâian (GP. al PNL) şi 

dl. deputat Ioan Vulpescu (GP. al PSD); au fost absenţi: doamna deputat 

Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), domnul deputat Gheorghe-Mirel Taloş (G.P. 

al PNL) şi domnul deputat Marius Octavian Popa (G.P. al PNL).  

   
PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

Florin - Costin PÂSLARU 
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