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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
S I N T E Z A 

 
  lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2013 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

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

zi:  

1. Audierea reprezentaţilor S.C. REALITATEA MEDIA S.A.  

În calitate de invitaţi la lucrările Comisiei au participat următorii 

reprezentanţi ai SC. Realitatea Media S.A.: d-na Mura Frânculescu, director 

executiv, dl. Rareş Bogdan – realizator, d-na Andreea Creţulescu, realizator, 

dl. Silviu Mănăstire, realizator, d-na Elisabeta Megrea (Eli Roman), 

realizator, dl. Ion M. Ioniţă, realizator, d-na Mihaela Hamza, administrator 

judiciar, dl. Andrei Tiru, avocat şi dl. Gabriel Baciu, avocat. Invitaţii au 

prezentat conflictul apărut între această societate comercială şi numitele S.C. 

RTV Satellite Net SRL şi S.C Ridzone Computers SRL, în legătură cu 

folosirea mărcii RTV, soluţionată în justiţie prin Hotărârea judecătorească 

pronunţată în şedinţa publică din data de 9 august 2013, precum şi 

poziţionarea Consiliului Naţional al Audiovizualului faţă de conflictul creat 

precum şi tratamentul discriminator (în opinia acestora) faţă de acest post de 

televiziune. Acesta a fost demonstrat prin acţiunile întreprinse de Consiliului 

Naţional al Audiovizualului în ultima perioadă împotriva Realităţii Media 

S.A. La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au luat hotărârea audierea  

reprezentanţilor Consiliului Naţional al Audiovizualului într-o viitoare 

şedinţă. 
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2. Cererea de Reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

Audiovizualului nr. 504/2002 (PL-x 114/2013). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului şi a raportului înlocuitor. La lucrările Comisiei nu a 

participat nici un reprezentant din partea iniţiatorului. Membrii Comisiei au 

analizat Cererea de Reexaminare transmisă de preşedintele României, 

precum şi conţinutul legii aşa cum aceasta a fost transmisă la promulgare. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului un raport de respingere a Cererii de Reexaminare transmisă 

de Preşedintele României ( 2 abţineri şi 2 voturi împotrivă). În continuarea 

dezbaterilor s-a adus în discuţie existenţa unor amendamente depuse la 

Comisie de domnul deputat Márton Árpád Francis. La finalul dezbaterilor, 

pentru o mai amplă documentare, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan 

Voicu a propus amânarea dezbaterilor pentru viitoarea şedinţă. Aceasta a fost 

aprobată de membrii Comisiei cu majoritate de voturi. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

24/2013  pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea 

plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale (PL -x 

322/2013). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat, doamna Nicoleta Corpaci, consilier în cadrul 

Bibliotecii Naţionale a României. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege.  
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În zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2013, din numărul total de 22 de 

membri ai Comisiei, au fost prezenţi 22 de 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-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. deputat Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. 

deputat Lucian Manuel Ciubotaru (GP al PSD), dl. deputat Damian Florea 

(GP al PC), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat 

Kelemen Hunor (GP al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al 

UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PDL), dl. deputat Dan-Cristian Popescu (GP al PD-L), dl. 

deputat Iacob Puşcaş (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat 

Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş, dl. 

deputat Ioan Tămâian (GP al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al 

PSD). 

 
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
Florin - Costin PÂSLARU 

  
 


