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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR  
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2019 
 
 

În ziua de 11 iunie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (grupul 

parlamentar al USR), domnul deputat Kelemen Hunor (grupul parlamentar al UDMR) şi 

domnul deputat  Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al PSD).  

În ziua de 12 iunie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa 13 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Kelemen Hunor (grupul 

parlamentar al UDMR) şi domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar 

al PSD).  

În ziua de 13 iunie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa 12 deputaţi, absenţi fiind: domnul deputat Iulian Bulai (grupul 

parlamentar al USR), domnul deputat Kelemen Hunor (grupul parlamentar al UDMR) şi 

domnul deputat  Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al PSD).  

 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu. 

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

1. Audierea domnului Georgică Severin, Preşedinte – director general al Societăţii 

Române de Radiodifuziune. 

Domnul Georgică Severin, Preşedinte – director general al Societăţii Române de 

Radiodifuziune a venit însoţit la lucrările Comisiei de domnul Nicu Popescu, redactor şef al 
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postului Radio România Actualităţi şi de domnul Bogdan Negulescu, director – Resurse 

Umane. 

Domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu a menţionat faptul că audierea domnului 

Preşedinte - director general a venit ca urmare a solicitării domnului deputat Iulian Bulai, de 

a îi adresa întrebări referitoare la unele aspecte din campania electorală, situaţia jurnalistei 

Dana Costea Dumaşcu, precum şi în legătură cu stadiul organizării concursurilor pentru 

ocuparea posturilor de conducere.  

Domnul Georgică Severin a răspuns punctual la întrebările adresate de către domnul 

deputat Iulian Bulai, menţionând faptul că a demarat un proces prin care doreşte o 

reorganizare a structurii editoriale a instituţiei, reformă ce urmează a fi aprobată de 

Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, concursurile pentru 

ocuparea posturilor de conducere urmând a fi organizate la finalizarea acesteia. De 

asemenea, a subliniat faptul că independenţa editorială a redacţiilor este foarte importantă şi 

în deplină concordanţă cu prevederile Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 

La dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu, doamna secretar 

Beatrice Tudor, domnul deputat Iulian Bulai şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbaşa.  

 La sfârşitul audierii, domnul deputat Iulian Bulai s-a arătat profund nemulţumit de 

răspunsurile date, domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu precizând că aceste întrebări vor 

fi transmise în scris domnului Georgică Severin, pentru a putea clarifica situaţiile 

prezentate. 

2. Audierea doamnei Doina Gradea, Preşedinte – director general al Societăţii 

Române de Televiziune, în legătură cu modul în care TVR şi-a structurat conţinutul 

editorial pe perioada desfăşurării campaniei electorale pentru alegerile 

europarlamentare, respectiv referendum. 
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Doamna Doina Gradea, Preşedinte – director general al Societăţii Române de 

Televiziune nu a putut participa la lucrările Comisiei, absenţa fiind motivată prin obligaţia 

de a participa la o activitate organizată de TVR. Audierea a fost reprogramată pentru 

săptămâna viitoare. 

 

 

 

                      

                        PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 

  

 


