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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 Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor cu privire la desemnarea candidatului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al 

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 

Sergiu NICOLAESCU 

 

Raluca TURCAN 
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AVIZ COMUN 

privind desemnarea candidatului pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune 

 

 În urma respingerii de către plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului a 

candidatului propus de către Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, 

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, pentru a doua oară, în 

şedinţă comună, în ziua de 29 iunie 2010, şi au procedat la audierea celei de a doua propuneri de 

candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, în persoana d-lui DEMETER András István.  

 După audierea candidatului, membrii Comisiilor au avizat favorabil, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi (15 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi nicio abţinere), 

candidatura d-lui DEMETER András István pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului 

de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.  În conformitate cu prevederile art. 19 

alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, Comisiile permanente de 

specialitate supun votului plenului Parlamentului această candidatură. 

  

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 

Sergiu NICOLAESCU 

 

Raluca TURCAN 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

 

Radu F. ALEXANDRU 

 

Florin-Costin PÂSLARU 

 


		2010-07-02T13:21:46+0300
	Marina A. Preda




