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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei comune din ziua de 28 iunie 2010 
 

La lucrările Comisiei din data de 28 iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi; a lipsit  

dl. deputat Nicolae BĂNICIOIU, iar următorii parlamentari au fost înlocuiţi după cum 

urmează: dl. deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat 

DERSZI Ákos (G.P. al UDMR), d-na deputat Roberta Anastase (G.P. al PD-L) a fost  

înlocuită de d-na deputat Carmen AXENIE (G.P. al PD-L), iar d-na deputat Cornelia 

Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de dl. deputat Răzvan-Şerban 

MUSTEA (G.P. al PD-L). 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 

cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. Lucrările şedinţei comune au 

fost conduse, alternativ, de doamna preşedinte Raluca TURCAN, respectiv de domnul 

preşedinte Sergiu NICOLAESCU. Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:  

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru noul Consiliu de Administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului 

comun. 

2. Audierea candidaţilor propuşi pentru noul Consiliu de Administraţie al 

Societăţii Române de Radiodifuziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului 

comun. 

Conform procedurii de numire a noului Consiliu de Administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune, membrii Comisiilor reunite au audiat candidaţii propuşi după 

cum urmează: din partea Grupurilor Parlamentare ale PD-L - Adriana Silvia 

MESESIAN, Paul Călin BOTEZ şi Nicoleta NICOLICEA (titulari), respectiv, Andreea 

Iulia PASCARU, Monica Alina FORFOTĂ şi Ion Lucian CATRINA (supleanţi); din 

partea Grupurilor Parlamentare ale PNL: Lucia HOSSU LONGIN (titular), respectiv, 

Brânduşa Nicoleta MIRON (supleant); din partea Grupurilor Parlamentare ale PSD – 

PC: Anne JUGĂNARU, Claudiu BRÂNZAN şi Cristian NIŢULESCU (titulari), 
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respectiv, Radu PODGOREAN, Alin Teodor CIOCÂRLIE şi Vasile ARHIRE 

(supleanţi); din partea Grupurilor Parlamentare ale UDMR: SEBESI Karen Attila 

(titular), respectiv, ROSTÁS-PÉTER István (supleant); din partea Grupului Parlamentar 

al Minorităţilor Naţionale: Raico CORNEA (titular), respectiv, Andrea Julika GHIŢĂ 

(supleant); din partea Preşedintelui României: Alexandru Mihai LĂZESCU (titular), 

respectiv, Mihaela MOLDOVEANU (supleant);  din partea Guvernului României: 

Cătălin Ovidiu BABA (titular), iar Cosmin Vasile IRIMEŞ (supleant); din partea 

personalului Societăţii Române de Televiziune: Sorin BURTEA şi Traian 

BĂRBULESCU (titulari), respectiv, Dani CONSTANTIN şi Cornel MIHALACHE 

(supleanţi).  

Din partea Comisiei de specialitate a Camera Deputaţilor la discuţii au luat parte: 

d-na preşedinte Raluca TURCAN, dl. deputat Mădălin VOICU, dl. deputat Gheorghe-

Mirel TALOŞ şi dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc.   

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au procedat la vot. 

Candidaţii au fost votaţi, individual, cu unanimitatea celor 27 de parlamentari prezenţi, 

cu următoarele excepţii: Alexandru Mihai LĂZESCU – 25 de voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă şi nicio abţinere, Adriana Silvia MESESIAN – 24 de voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă şi o abţinere, Călin Paul BOTEZ – 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 

o abţinere, Nicoleta NICOLICEA – 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o 

abţinere, Anne JUGĂNARU – 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, 

Claudiu BRÂNZAN – 23 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere, Cristian 

NIŢULESCU – 26 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi nicio abţinere, Radu 

PODGOREAN – 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 3 abţineri, Alin Teodor 

CIOCÂRLIE – 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, Raico CORNEA 

– 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, Sorin BURTEA – 20 de voturi 

pentru, niciun vot împotrivă şi 7 abţineri şi Traian BĂRBULESCU – 26 de voturi 

pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere. 

După finalizarea votului individual, parlamentarii celor două comisii au votat lista 

integral cu unanimitate de voturi.  

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi (27), candidaturile persoanelor audiate.  
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2. În vederea numirii de către Parlament a membrilor în noul Consiliu de 

Administraţie al Radiodifuziunii, Comisiile reunite au audiat candidaţii, nominalizaţi 

după cum urmează: din partea Preşedintelui României - Maria ŢOGHINA - titular, 

respectiv Oana Raluca GAVRIL, supleant; din partea Grupurilor Parlamentare ale PD-L:  

Doina TĂNASE şi Mihai VOICU titulari,  respectiv, Adrian Nicolae VIGHECIU şi 

Bogdan Liviu PAVELESCU, supleanţi; din partea Grupurilor Parlamentare ale PNL: 

Nicolae Stejărel OLARU şi Alexandru BERTZI, titulari şi, respectiv, Serban BELENEŞ  

şi  Oana Mădălina SIMA, supleanţi; din partea Grupurilor Parlamentare ale PSD: Ovidiu 

MICULESCU şi Mirela FUGARU şi Ileana SAVU titulari, şi respectiv Ionela 

PRODAN, Mircea POSPAI şi Mircea RUCĂREANU, supleanţi; din partea Grupurilor 

Parlamentare ale UDMR: DEMETER András István, titular şi, respectiv, ÁGOSTON 

Hugó, supleant; din partea  Guvernului: Adelina RĂDULESCU , titular şi Josef KLEIN, 

supleant; din partea Grupurilor Parlamentare ale Minorităţilor Naţionale: Ana FLOREA, 

titular şi, respectiv, Maria DOBRESCU, supleant; din partea personalului Societăţii 

Române de Radiodifuziune: Adrian Valentin MOISE şi Bogdan Iulian HOSSU (titulari), 

respectiv, Daniela Aurelia CIOBANU şi Răzvan DUMITRESCU (supleanţi). 

Au luat parte la discuţii: d-na preşedinte Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte 

Victor SOCACIU, domnul deputat Mirel TALOŞ, domnul Mădălin VOICU, domnul 

deputat  MÁRTON Árpád Francisc şi domnul preşedinte Sergiu NICOLAESCU, 

doamna senator Olguţa Lia VASILESCU, precum şi domnii senatori Mircea 

DIACONU, Gheorghe ZBÎRLEA şi Radu F. ALEXANDRU. 

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au procedat la vot. 

 Candidaţii au fost votaţi, individual, cu unanimitatea voturilor celor 27 de 

parlamentari prezenţi, cu următoarele excepţii:  Maria ŢOGHINĂ  -  23 de  voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere, Oana Raluca GAVRIL – 26 de voturi pentru, 

niciun vot împotrivă şi o abţinere, Adelina RĂDULESCU - 26 de voturi pentru, niciun 

vot împotrivă şi o abţinere, Bogdan Liviu PAVELESCU - 26 de voturi pentru, nici un 

vot împotrivă şi o abţinere, Ovidiu MICULESCU - 25  de voturi pentru,  niciun vot 

împotrivă şi 2 abţineri, Ionela PRODAN - 25 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi nicio 

abţinere, Mircea POSPAI - 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, 

Mircea RUCĂREANU - 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi  o abţinere,  
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Nicolae Stejărel OLARU – 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere,  

Alexandru BERTZI - 26 de voturi pentru, nici un vot împotrivă şi o abţinere, Oana 

Mădălina SIMA - 25 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 2 abţineri, DEMETER 

András István – 20 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi nicio abţinere, Bogdan Iuliu 

HOSSU – 23 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 4 abţineri şi Răzvan 

DUMITRESCU - 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi  4 abţineri.  

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil, cu 25 de 

voturi pentru,  niciun vot împotrivă şi 2 abţineri, lista candidaţilor audiaţi pentru 

Consiliul de administraţie. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN  

  SECRETAR, 
 

AMET Aledin 
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