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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 22 şi 23 octombrie 2012
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. În data de 22 octombrie 2012 lucrările şedinţei comune nu s-au
desfăşurat întrucât senatorii nu au fost prezenţi.
În data de 23 octombrie lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă
comună cu membri Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în
masă a Senatului şi au fost conduse de domnul senator Sergiu Nicolaescu, în
calitate de preşedinte al Comisiei de specialitate a Senatului.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1.

Audierea

candidaţilor

propuşi

pentru

Consiliul

Naţional

al

Audiovizualului pentru cele 6 locuri ce urmează a se vacanta în luna
decembrie 2012. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Birourile
permanente reunite în şedinţă comună, în data de 22 octombrie 2012, au
sesizat Comisiile permanente pentru cultură ale Parlamentului, în vederea
audierii candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare de la Camera
Deputaţilor şi Senat, de Preşedintele României, şi de Guvern.
Pentru cele 6 locuri de membru în Consiliul Naţional al
Audiovizualului au fost formulate următoarele propuneri:
- pentru două locuri ale Camerei Deputaţilor şi două locuri ale
Senatului au fost nominalizaţi: din partea GP. ale PSD – d-na Maria Monica
Gubernat (titular), dl. Răsvan Popescu (titular) şi dl. Gheorghe Bălăşoiu
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(supleant); din partea GP. ale PD-L – dl. Ioan Onisei (titular) şi dl. Marius
Cristian Iuraşcu (supleant); din partea GP. ale PNL – dl. Viorel Vasile
Buda (titular) şi d-na Nicoleta Nicolae - Ioana (supleant); din partea GP.
Progresist - Senat – dl. Avram Crăciun (titular), fără supleant; din partea
GP. al UDMR Camera Deputaţilor – dl. Löránd Turos (titular) şi d-na
Orsolya Eva Boros (supleant);
- din partea Preşedintelui României, pentru un loc – dl. Florin Gabrea
(titular) şi dl. Mircea Valeriu Deacă (supleant);
- din partea Guvernului, pentru un loc – d-na Laura Corina
Georgescu (titular) şi dl. Alexandru Ion Gimboi (supleant).
Candidaţii au făcut scurte prezentări ale propriilor CV-uri şi au răspuns
întrebărilor formulate de parlamentari. Având în vedere faptul că numărul
candidaţilor propuşi depăşea numărul de locuri ce reveneau celor două
Camere ale Parlamentului, din cele 6 locuri ce se vor vacanta în data de 19
decembrie a.c., în prima parte a lucrărilor s-a hotărât să fie audiaţi toţi
candidaţii propuşi. Domnul senator Radu Alexandru Feldman a ridicat
problema nerespectării înţelegerii între liderii grupurilor parlamentare,
deoarece grupurile parlamentare ale PSD au transmis două propuneri de
titulari şi una pentru supleant. Domnul senator Georgică Severin a adus în
discuţie faptul că anul acesta, locul rămas vacant în urma expirării
mandatului domnului Grigore Zanc - propus de PSD pe un loc al Senatului a fost ocupat de un candidat propus de grupurile parlamentare ale PD –L.
Astfel, în luna martie, domnul Valentin Alexandru Jucan, a fost numit pentru
un mandant de 6 ani. Având în vedere faptul că membrii Comisiilor reunite
au hotărât să–i audieze şi să-i voteze pe toţi candidaţii propuşi, domnul
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senator Radu Alexandru Feldman a anunţat faptul că reprezentanţii
grupurilor parlamentare ale PD-L părăsesc lucrările şedinţei comune.
După finalizarea audierilor, cele două Comisii au supus la vot toate
candidaturile, iar rezultatul votului a fost următorul:
- propunerile grupurilor parlamentare ale PSD au întrunit 16 voturi
pentru, nici un vot împotrivă şi nicio abţinere, cele ale PD-L au întrunit 1 vot
pentru, 15 voturi împotrivă şi 2 abţineri, cele ale PNL au întrunit 18 voturi
pentru, nici un vot împotrivă şi nicio abţinere, cele ale UDMR au înregistrat
16 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 2 abţineri, iar cea a Grupului
parlamentar Progresist, 5 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi nicio abţinere.
Propunerile Preşedintelui României au întrunit 9 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă şi 3 abţineri.
Propunerile Guvernului au întrunit 18 voturi pentru, niciun vot
împotrivă şi nicio abţinere.
În consecinţă, pentru cele două locuri ale Camerei Deputaţilor şi cele
două locuri ale Senatului, Comisiile reunite au avizat favorabil
candidaturile propuse de grupurile parlamentare ale PSD, PNL şi UDMR. De
asemenea au fost avizate favorabil candidaturile persoanelor nominalizate
de Preşedintele României şi de Guvern. În conformitate cu prevederile art. 11
alin. (4) din Legea nr. 504/2002 şi ale art. 83 din Regulamentul şedinţelor
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, candidaturile urmează să fie
supuse votului plenului Parlamentului, care urmează să se pronunţe prin vot
secret cu buletine de vot. Comisiile au hotărât cu unanimitate de voturi să
transmită plenului avizul comun şi lista cu toate propunerile de candidaţi.
Avizul comun al Comisiilor fiind consultativ este de competenţa plenului
reunit al Parlamentului să decidă candidaturile ce vor fi validate.
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În data de 22 octombrie a.c. din numărul total de 18 membri ai
Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P.
al PSD), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl.
secretar Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Marin Bobeş (G.P.
al PSD), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Ciprian Florin Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al
UDMR), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan
Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş
(G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat
Gheorghe Zoicaş (G.P. al PNL), următorii membri ai Comisiei au fost
absenţi: d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al PD-L), d-na deputat Brânduşa
Cornelia Novac (G.P. al PD-L), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al
PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat
Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), iar dl. deputat Mircea Vasile Cazan (G.P.
al PNL) a fost înlocuit de dl. deputat Vasile Berci (G.P. al PNL).
În data de 23 octombrie 2012 din numărul total de 18 membri, au fost
prezenţi 17 deputaţi: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD), dl.
vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar
Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD),
dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Ciprian - Florin Luca
(G.P. al PSD), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl.
deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL),
dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe
Zoicaş (G.P. al PNL), următorii parlamentari au fost înlocuiţi astfel: doamna
deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), a fost înlocuită de domnul
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deputat Gheorghe Tinel (G.P. al PD-L), domnul deputat

Forin Serghei

Anghel (G.P. al PD-L) a fost înlocuit se domnul deputat Iulian Vladu (G.P. al
PD-L), doamna deputat Raluca Turcan (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de
domnul deputat Clement Negruţ (G.P. al PD-L), doamna deputat Brânduşa
Cornelia Novac (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de doamna deputat Sulfina
Barbu (G.P. al PD-L) şi domnul deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL)
a fost înlocuit de domnul deputat Ioan Ţintean (G.P. al PNL), iar absent a
fost dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR).

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Victor SOCACIU

Florin Costin PÂSLARU
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