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al lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi 28 noiembrie 2019 
 
 
 
 
 

În ziua de 27 noiembrie  a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absenţi fiind: domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale) şi domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al PSD) iar următorii parlamentari au fost 

înlocuiţi după cum urmează: domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al 

PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Ioan Cupşa (grupul parlamentar al PNL),  doamna 

deputat Ana – Adriana Săftoiu (grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuită de domnul 

deputat Florin Roman (grupul parlamentar al PNL) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe 

(grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Gabriel Andronache (grupul 

parlamentar al PNL). 

În ziua de 28 noiembrie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi, absenţi fiind: domnul secretar Nicolae – 

Miroslav Petreţchi (grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Iulian 

Bulai (grupul parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar 

al PNL), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul parlamentar al PSD) şi 

domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (grupul parlamentar al PNL).  

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

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  
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Audierea doamnei Doina Gradea, preşedinte – director general al Societăţii Române 

de Televiziune, în legătură cu abaterile constatate şi consemnate în Raportul de audit 

financiar, nr. C/6236/26.07.2019, al Curţii de Conturi a României, asupra contului anual de 

execuţie a bugetului de stat pe anul 2018 la Societatea Română de Televiziune precum şi cu 

privire la decizia, în primă instanţă, a Tribunalului Bucureşti, care a catalogat drept abuzivă 

rezilierea contractului cu echipa emisiunii „Starea Naţiei“ de către conducerea TVR. 

Doamna Doina Gradea, preşedinte – director general al Societăţii Române de 

Televiziune, s-a prezentat la şedinţa Comisiei însoţită de doamna Liliana Potecă, director al 

Departamentului Economic şi doamna Roxana Ionescu, director al Departamentului Juridic.      

Domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu i-a adresat doamnei Doina Gradea invitaţia 

de a le face cunoscut parlamentarilor prezenţi punctul de vedere al domniei sale în legătură 

cu subiectele menţionate anterior. 

Referitor la abaterile constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar, nr. 

C/6236/26.07.2019, al Curţii de Conturi a României, asupra contului anual de execuţie a 

bugetului de stat pe anul 2018 la Societatea Română de Televiziune, doamna preşedinte – 

director general le-a comunicat membrilor Comisiei faptul că prin intermediul raportului 

Curţii de Conturi se efectuează un audit anual pentru activitatea desfăşurată în anul anterior 

de către Societatea Română de Televiziune şi că acest raport de audit se desfăşoară în mai 

multe etape. Domnia sa a susţinut că Societatea Română de Televiziune a contestat o serie 

de observaţii cuprinse în raport şi că, în prezent, se aşteaptă răspunsul Curţii de Conturi în 

legătură cu aspectele contestate pentru ca, ulterior, să se dispună măsurile necesare de 

recuperare a unor eventuale prejudicii constatate. 

În ceea ce priveşte rezilierea contractului încheiat între TVR şi echipa emisiunii 

„Starea Naţiei“ doamna preşedinte – director general le-a precizat membrilor Comisiei 

faptul că acest contract nu a fost reziliat, ci, după încheierea lui, acesta nu a mai fost reînoit. 

Domnia sa a mai menţionat că, în prezent, există un proces în desfăşurare între TVR şi 

realizatorii acestei emisiuni, proces în care care nu au fost epuizate toate căile de atac 

prevăzute de lege. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel – Sorinel Ştirbu,  

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat 
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Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Gheorghe – 

Dinu Socotar şi domnul deputat Emil – Marius Paşcan. 
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