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Din numărul total de 19 membri ai Comisiei, la lucrările din data de 22 iunie 

a.c., au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, iar absenţi au fost 3 deputaţi: d-na 

deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), care a fost înlocuită de d-na deputat 

Mihaela Stoica (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), 

care a fost înlocuit de dl. deputat Sever Voinescu Cotoi (G.P. al PD-L) şi dl. deputat 

Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), care a fost înlocuit de dl. deputat Răzvan Mustea 

(G.P. al PD-L). 

Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de doamna preşedinte Raluca 

Turcan şi de domnul vicepreşedinte Victor Socaciu.  

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

zi: 

1. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 234/2009); 

prima Cameră sesizată. Dezbateri în vederea întocmirii raportului – retrimitere la 

Comisie, din şedinţa de plen din data de 10 iunie 2009. În calitate de invitaţi, la 

lucrările Comisiei au participat dl. Ioan Onisei, vicepreşedinte al Consiliului Naţional 

al Audiovizualului şi domnul Adrian Moise, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din 

Societatea Română de Radiodifuziune. În cursul discuţiilor, parlamentarii au analizat 

şi amendat conţinutul propunerii legislative. La dezbateri au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar 

Brânduşa Cornelia Novac, domnul deputat Duşan Popov, domnul deputat Mădălin 

Voicu, domnul deputat Teodor - Marius Spînu, domnul deputat Gheorghe Zoicaş, 

domnul deputat Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc.  
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La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(17 voturi, 1 abţinere şi nici 1 vot împotrivă) să propună plenului adoptarea iniţiativei 

cu modificări. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU 
 

 


		0726 19 39 88
	2009-06-25T15:10:15+0300
	Bucuresti
	Marina A. Preda




