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SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru cultură, artă şi
mijloace de informare în masă
Nr. XXXI/262/09.10.2012_

Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă
Nr. 30/360/09.10 2012_

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace
de informare în masă a Senatului şi al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă a Camerei Deputaţilor privind desemnarea candidaţilor din partea
grupurilor parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului pentru
Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune.

PREŞEDINTE,
Sergiu NICOLAESCU

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

AVIZ COMUN
privind desemnarea candidaţilor din partea grupurilor parlamentare
reunite ale celor două Camere ale Parlamentului pentru Consiliul de
administraţie al Societăţii Române de Televiziune
Ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 783/03.10.2012, prin care admite
sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului
Democrat Liberal din Camera Deputaţilor şi constată că Hotărârea Parlamentului
României nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al
Societăţii Române de Televiziune este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea
candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale
Parlamentului, Birourile permanente reunite în şedinţă comună, în data de 9 octombrie
2012, au sesizat Comisiile permanente pentru cultură ale Parlamentului, în vederea
audierii candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare reunite, conform art. 19 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată.
Pentru cele 8 locuri de membru în Consiliul de administraţie al Societăţii
Române de Televiziune au fost nominalizaţi următorii candidaţi:
-

din partea Grupurilor parlamentare reunite ale PSD din cele două Camere ale
Parlamentului: Claudiu BRÂNZAN şi Cristian NIŢULESCU (titulari) şi,
respectiv, Luminiţa Violeta RISTEA şi Vasile ARHIRE (supleanţi);

-

din partea Grupurilor parlamentare reunite ale PNL din cele două Camere ale
Parlamentului: Claudiu SĂFTOIU şi Lucia HOSSU LONGIN (titulari) şi,
respectiv, Dida DRĂGAN şi Daniela BÂRSAN (supleanţi);

-

din partea Grupurilor parlamentare reunite ale PD-L din cele două Camere ale
Parlamentului: Radu CARP şi Adriana Silvia MESESIAN (titulari) şi,
respectiv, Ion Lucian CATRINA şi Paul Călin BOTEZ (supleanţi);

-

din partea grupurilor parlamentare reunite ale UDMR din cele două Camere ale
Parlamentului: NAGY Zoltán Levente (titular) şi ROSTÁS – PÉTER István
(supleant);

-

din partea Grupurilor parlamentare Progresiste reunite din cele două Camere ale
Parlamentului: Nicoleta NICOLICEA (titular).
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Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor s-au
întrunit în şedinţă comună, în data de

9 octombrie 2012, în vederea audierii

candidaţilor propuşi.
Candidaţii au făcut scurte prezentări ale propriilor CV-uri şi au răspuns
întrebărilor formulate de parlamentari.
După finalizarea audierilor, cele două Comisii au avizat favorabil, cu 22 de
voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 2 abţineri, lista candidaţilor audiaţi şi, conform
prevederilor art.19, alin. (5) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată,
o propun plenului Parlamentului României spre aprobare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sergiu NICOLAESCU

Raluca TURCAN

SECRETAR,

SECRETAR,

Radu F. ALEXANDRU

Florin Sorin PÂSLARU
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