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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de  11 şi 12 aprilie 2016 
 

În data de 11 aprilie, membrii Comisiei şi-au desfăşurat 

lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură şi 

media a Senatului.  

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidatului desemnat de membrii Consiliului 

de administraţie pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Din partea 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune a 

fost desemnată drept candidat doamna Simona Monica Ghiurco. 

Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a activităţii sale precum şi a 

priorităţilor în cazul ocupării funcţiei de preşedinte al Consiliului. 

Parlamentarii au formulat întrebări cu privire la strategia domniei 

sale, la numărul de personal necesar bunei funcţionări a postului 

public de televiziune, la problema insolvenţei, ca o posibilă soluţie a 

rezolvării problemelor financiare, la experienţa domniei sale ca 
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manager al unei structuri cu un număr mare de angajaţi, etc. 

Doamna Simona Monica Ghiurco a răspuns întrebărilor. La finalul 

dezbaterilor s-a procedat la vot secret cu buletine. În urma 

exprimării votului, membrii Comisiilor au hotărât cu 18 voturi 

pentru şi 19 voturi împotriva, să transmită plenului Parlamentului un 

aviz comun negativ pentru candidatura doamnei Simona Monica 

Ghiurco pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie 

al Societăţii Române de Televiziune. 

 În data de 12 aprilie 2016 membrii Comisiei au adoptat cu 

unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:   

1. Audierea domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii, la 

solicitarea Comisiei. Domnii deputaţi  Radu Popa, Dan Cristian 

Popescu şi Iacob Puşcaş au solicitat programarea unei audieri cu 

privire la declaraţiile domnului ministru al Culturii, apărute în presă, 

în legătură cu Biblioteca Batthyaneum de la Alba Iulia.  În calitate 

de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei domnul Vlad 

Alexandrescu, ministrul Culturii şi domnul Mihai Ghika, secretar de 

stat în Ministerul Culturii. Subiectele dezbaterii s-au axat în 

principal pe problema administrării Bibliotecii Batthyaneum de la 

Alba Iulia, a restaurării clădirii monument istoric (sec. XVIII) în 

care este amplasată această bibliotecă, despre patrimoniul de o 

valoare excepţională al acesteia. Un alt subiect de dezbatere l-a 

constituit problema imobilului „Cathedral Plaza”, situat în 

vecinătatea Catedralei romano-catolice Sf. Iosif, din Bucureşti. În 

încheiere domnul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu a 
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subliniat faptul că poziţia sa va fi întotdeauna aceea de apărător al 

interesului statului român, pe de o parte, iar legat de al doilea 

subiect al dezbaterii domnia sa a promis că va pune la dispoziţia 

membrilor Comisiei dosarul complet al imobilului „Cathedral 

Plaza”. 

2. Proiectul de Lege pentru instituirea timbrului cultural (PL - x 

583/2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Prezentul 

proiect de lege prevede instituirea unor masuri de confecţionare şi 

aplicare a timbrelor culturale pe orice produs cultural fizic sau 

virtual. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi 

amendamentele depuse la Comisie. La încheierea dezbaterilor,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să continue 

dezbaterile la o viitoare şedinţă. 

3. Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului 

comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (P l - 

x 617/2015). Retrimitere la Comisii. Dezbateri în vederea întocmirii 

unui raport comun suplimentar cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă tineret şi sport. Parlamentarii au analizat conţinutul 

proiectului de lege şi au hotărât continuarea dezbaterilor la o 

viitoare şedinţă. 

4. Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii 

Comuniste, în imobilul „Casa Radio”, situat în Bucureşti, str. Ştirbei 

Vodă (P l - x 117/2016). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi au hotărât 

continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă. 
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5. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie 

„Ziua Ziaristului Român"( Pl - x 97/2015) Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului. Parlamentarii au analizat conţinutul 

proiectului de lege şi au hotărât continuarea dezbaterilor la o 

viitoare şedinţă. 

În ziua de 11 aprilie 2016 din numărul total de 28 de membri, 

la lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 de deputaţi: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc (Grup Parlamentar al UDMR), domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al PSD), domnul secretar 

Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL),  domnul 

secretar Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul  

deputat Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), doamna 

deputat Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat 

Gabriela Maria Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat Dan Cristian 

Popescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Theodor 

Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Iacob Puşcaş 

(Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu 
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(neafiliat), domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş (Grup 

Parlamentar al ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian (Grup 

Parlamentar al PNL), domnul deputat Eugen Constantin Uricec 

(Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Ioan Vulpescu (Grup 

Parlamentar al PSD); următorii deputaţi au fost înlocuiţi după cum 

urmează: domnul deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (Grup 

Parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Romeo 

Nicoară (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Florea Damian 

(Grup Parlamentar al ALDE) a fost înlocuit de doamna deputat 

Şteluţa Cătăniciu (Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat 

Mihai Sorin Grindeanu (Grup Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de 

doamna deputat Violeta Tudorie (G.P. al PSD), domnul deputat 

Călin Vasile Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD) a fost înlocuit 

de domnul deputat Corneliu Florin Buicu (Grup Parlamentar al 

PSD), doamna deputat Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al 

UNPR) a fost înlocuită de domnul deputat Aurel Niculae (Grup 

Parlamentar al UNPR), doamna deputat Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) a fost înlocuită de domnul deputat Vasile Gudu 

(Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Angel Tâlvăr (Grup 

Parlamentar al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Valentin 

Gabriel Boboc (Grup Parlamentar al PSD)  . 

În ziua de 12 aprilie 2016 din numărul total de 28 de membri, 

la lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (Grup Parlamentar al 
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Minorităţilor Naţionale), domnul vicepreşedinte Márton Árpád 

Francisc (Grup Parlamentar al UDMR), domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al PSD), domnul secretar 

Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

secretar Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Florea Damian (Grup Parlamentar al ALDE), domnul 

deputat Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul 

deputat Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul 

deputat Dragoş-Ionel Gunia (Grup Parlamentar al PNL) domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), doamna 

deputat Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), doamna 

deputat Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat Dan Cristian Popescu 

(Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Iacob Puşcaş (Grup 

Parlamentar al UNPR), domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu 

(neafiliat), domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş (Grup 

Parlamentar al ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian (Grup 

Parlamentar al PNL), doamna deputat Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL); următorii deputaţi au fost înlocuiţi după cum 

urmează: domnul deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (Grup 

Parlamentar al PNL) a fost înlocuit de doamna deputat Maria 

Grecea (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat Dragoş-Ionel 

Gunia (Grup Parlamentar al PNL) a fost înlocuit o ora de doamna 

deputat Florica Cherecheş (Grup Parlamentar al PNL), domnul 
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deputat Dan Cristian Popescu (Grup Parlamentar al PNL) a fost 

înlocuit o oră de domnul deputat Horia Cristian (Grup Parlamentar 

al PNL); absenţi au fost: domnul deputat Florea Damian (Grup 

Parlamentar al ALDE), domnul deputat Mihai Sorin Grindeanu 

(Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Călin Vasile Andrei 

Matei (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat Gabriel Maria 

Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Angel Tâlvăr 

(Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Eugen Constantin 

Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ioan Vulpescu 

(Grup Parlamentar al PSD). 
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