
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 
 
 
 

 
S I N T E Z A 

 
 lucrărilor Comisiei din ziua de 29 iunie 2010 

 
Comisia şi-a desfăşurat lucrările în două şedinţe comune, cu membrii 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. 

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Audierea candidatului propus pentru funcţia de preşedinte de noul 

Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri 

în vederea întocmirii avizului comun. 

Conform procedurii de numire a preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, membrii Comisiilor 

reunite au audia, cu prioritate, candidatul care a întrunit majoritatea voturilor 

membrilor Consiliului – domnul Alexandru Mihai LĂZESCU, desemnat 

prin vot secret pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de 

administraţie al Societăţii Române de Televiziune. După o scurtă 

prezentare a intenţiilor de reformare a instituţiei, domnul Alexandru Mihai 

LĂZESCU răspuns întrebărilor puse de parlamentari. La finalul discuţiilor 

membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votului (20 pentru şi 2 abţineri), să avizeze favorabil candidatul 

audiat şi să propună plenului validarea domnului Alexandru Mihai 

LĂZESCU pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune. 
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2. Audierea candidatului pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului comun. Membrii Comisiilor reunite au audiat 

pe domnul Ovidiu MICULESCU desemnat, prin vot secret, de membrii 

Consiliului de administraţie ( cu 7 voturi la 6), pentru ocuparea funcţiei de 

preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. După o scurtă prezentare a intenţiilor de reformare a 

instituţiei, domnul Ovidiu MICULESCU a răspuns întrebărilor puse de 

parlamentari. S-a solicitat un răspuns în legătură cu activitatea desfăşurată 

înainte de 1990 de domnul Ovidiu MICULESCU desfăşurată înainte de 

1990. Domnul MICULESCU a răspuns că: după absolvire a lucrat la 

Studioul de Film  Alexandru SAHIA, iar, în calitate de angajat al 

studioului a lucrat la arhivă. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor 

reunite au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votului (10 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi o abţinere), să 

avizeze negativ candidatura domnului Ovidiu MICULESCU pentru 

funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române 

de Radiodifuziune. 

În urma respingerii de către plenul Parlamentului a candidaturii 

domnului Ovidiu MICULESCU, în aceeaşi zi, la propunerea domnului 

deputat MÁRTON Árpád Francisc, plenul Parlamentului a aprobat audierea 

celui de-al doilea candidat - domnul DEMETER Ándrás Istvan. Acesta a 

fost propus de membrii Consiliului de administraţie, dar nu a întrunit 

majoritatea voturilor, în prima şedinţă, clasându-se pe locul al doilea - cu 6 

voturi din 13.  
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Membrii Comisiilor s-au reunit în a doua şedinţă comună pentru 

audierea domnului DEMETER Ándrás Istvan. Domnul DEMETER Ándras 

Istvan a făcut o prezentare a propriei activităţi şi a intenţiilor sale în legătură 

cu mandatul de preşedinte al Consiliului de administraţie. Dezbaterile au 

continuat cu întrebările adresate de parlamentari. Candidatul a fost întrebat 

de domnul senator Radu F. ALEXANDRU dacă, a făcut vreodată, în public, 

un gest pentru care ar putea fi acuzat că a adus atingere simbolurilor 

naţionale. Domnul DEMETER a infirmat orice presupusă acuză, motivând 

prin faptul că acestea sunt pure invenţii şi că, dimpotrivă, în familie a fost 

educat în spiritul respectului faţă de însemnele şi valorile naţionale. La 

finalul dezbaterilor parlamentarii au avizat favorabil, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în momentul votului, candidatura domnului 

DEMETER Ándras Istvan la funcţia de preşedinte al Consiliului de 

administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 În ziua de 29 iunie  a.c., la prima şedinţă comună, din totalul de 18 

membri ai Comisiei au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 17 

deputaţi: d-na preşedinte Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte 

AMET Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor 

SOCACIU (G.P. al PSD+PC), dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al 

PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea 

IRIMESCU (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. 

deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor 

PALEOLOGU (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P. al 

PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat 

Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe 
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ZOICAŞ (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar); a fost 

absent domnul dl. deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), iar 

următorii parlamentari au fost înlocuiţi după cum urmează: dl. deputat 

Nicolae BĂNICIOIU (GP al PSD+PC) a fost înlocuit de d-na Aura VASILE 

(GP al PSD+PC), d-na deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L) a 

fost înlocuită de d-na deputat Carmen AXENIE (G.P. al PD-L), 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) şi dl. deputat HUNOR Kelemen 

(GP al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat DERSZI Ákos (G.P. al UDMR).         

La cea de-a doua şedinţă comună din aceeaşi zi din numărul total de 18 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi: d-na 

preşedinte Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET 

Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Florin Serghei ANGHEL 

(G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), 

dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Theodor 

PALEOLOGU (G.P. al PD-L), precum şi dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ 

(Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar); au fost absenţi: dl. 

deputat Victor SOCACIU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin-Costin 

PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Nicolae BĂNICIOIU  (G.P. al 

PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat 

Mircea IRIMESCU (Fără apartenenţă la un grup parlamentar, independent), 

dl. deputat Ciprian - Florin LUCA (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Gheorghe -

Mirel TALOŞ (G.P. al PNL) şi dl. deputat Mădălin-Ştefan VOICU (G.P. al 

PSD+PC), iar d-na deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L) a fost 

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

Brânduşa Cornelia NOVAC (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de dl. deputat 
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Şerban Răzvan MUSTEA (G.P. al PD-L) şi dl. deputat KELEMEN Hunor 

(G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat DERSZI Ákos (G.P. al 

UDMR).  

 

                  PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin PÂSLARU       
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