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S I N T E Z A 
 

lucrărilor Comisiei din ziua de 26 iunie  2012 
 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună împreună cu 

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

Senatului. Lucrările Comisiilor au fost conduse, alternativ, de doamna 

preşedinte Raluca Turcan şi de domnul preşedinte Sergiu Nicolaescu. În 

cursul luărilor de cuvânt s-a adus în discuţie înţelegerea liderilor de grupuri - 

de a nu permite Grupurilor Parlamentare ale PD-L să nominalizeze persoane 

pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune. 

Doamna preşedinte Raluca Turcan a subliniat faptul că, în Legea 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societatea Română de Televiziune, republicată, prevederile art. 19 alin. 2) lit. 

a) fac vorbire despre 8 locuri, pentru care se fac propuneri din partea 

grupurilor parlamentare reunite, conform ponderii lor politice în Parlament. 

În acest sens, domnul deputat Márton Árpád Francisc a susţinut necesitatea 

audierii tuturor persoanelor propuse pentru Consiliul de administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune. Doamna preşedinte Raluca Turcan a 

supus la vot propunerea de a fi audiaţi şi candidaţii propuşi de Grupurile 

parlamentare ale PD-L. Membrii Comisiilor reunite au hotărât cu majoritate 

de voturi: 9 voturi pentru, 15 împotrivă şi 2 abţineri, să nu dea curs solicitării 

reprezentanţilor PD-L. Ca urmare a rezultatului obţinut în urma votului, 

parlamentarii PD-L s-au retras de la lucrările Comisiilor reunite. 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu  majoritatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  
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1. Audierea candidaţilor propuşi a face parte din noul Consiliu de 

administraţie al Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului comun consultativ al comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului. Conform procedurilor de numire a Consiliului de 

administraţie al Societăţii Române de Televiziune, membrii Comisiilor 

reunite au audiat candidaţii propuşi după cum urmează: 

- din partea grupurilor parlamentare reunite din cele două Camere ale 

Parlamentului: 

- PSD: d-na Anne Marie Rose Jugănaru, dl. Claudiu Brânzan şi dl. Cristian 

Niţulescu titulari şi, respectiv, d-na Luminiţa Violeta Ristea, dl. Mihai 

Andrei Cernea şi dl. Vasile Arhire, supleanţi; 

- PNL: dl. Claudiu Săftoiu, d-na Lucia Hossu Longin şi d-na Irina Radu, 

titulari şi, respectiv, d-na Dida Drăgan, d-na Daniela Bârsan şi d-na. Cristina 

Iancu, supleanţi; 

- UDMR: dl. Nagy Zoltán Levente, titular şi dl. Rostás – Péter István, 

supleant; 

- Grupul Parlamentar Progresist din Senat: d-na Nicoleta Nicolicea, titular; 

fără supleant; 

- din partea Preşedintelui României: d-na Romina Gabriela Surugiu, titular, 

fără supleant; 

- din partea  Guvernului României: dl. Gabriel Tufeanu, titular şi dl. Marius 

Costel Oblu,  supleant; 

- din partea personalului angajat al Societăţii Române de Televiziune: dl. 

Valentin Nicolau şi dl. Sorin Burtea, titulari şi respectiv, dl. Mihai Rădulescu 

şi d-na Ioana Cătălina Popescu, supleanţi; 

- din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale: dl. Raico 
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Cornea, titular şi d-na Andreea - Julika Ghiţă, supleant. 

La finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât  - cu majoritate 

de voturi – 20 de voturi pentru, nici un vot împotrivă şi 2 abţineri - să 

transmită plenului un aviz comun favorabil pentru lista candidaţilor 

nominalizaţi a face parte din Consiliul de administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune. 

2. Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 

2009 şi Contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 2009. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun. În calitate de invitaţi au participat la 

lucrările Comisiilor reunite, domnul Demeter András Ístván, preşedinte - 

director general al Societăţii Române de  Radiodifuziune, doamna Maria 

Ţoghină şi domnul Adrian Moise, membri ai Consiliului de administraţie. 

Domnul Demeter Andras Istvan a făcut o scurtă prezentare a activităţii, după 

care a răspuns întrebărilor adresate de parlamentari. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

plenului reunit un raport comun de adoptare a Raportului de activitate şi a 

Contului de execuţie bugetară la 31 decembrie 2009. 

3. Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 

2010 şi Contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 2010. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun. În calitate de invitaţi au participat la 

lucrările Comisiilor reunite, domnul Demeter András Ístván, preşedinte - 

director general al Societăţii Române de  Radiodifuziune, doamna Maria 

Ţoghină şi domnul Adrian Moise, membri ai Consiliului de administraţie. 

Domnul Demeter Andras Istvan a făcut o scurtă prezentare a activităţii, după 

care a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 
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plenului reunit un raport comun de adoptare a Raportului de activitate şi 

Contului de execuţie bugetară la 31 decembrie 2010. 

4. Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 

2011 şi Contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 2011. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun. În calitate de invitaţi au participat la 

lucrările Comisiilor reunite, domnul Demeter András Ístván, preşedinte - 

director general  al Societăţii Române de  Radiodifuziune, doamna Maria 

Ţoghină şi domnul Adrian Moise, membri ai Consiliului de administraţie. 

Domnul Demeter Andras Istvan a făcut o scurtă prezentare a raportului, după 

care a răspuns întrebărilor adresate de parlamentari. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiilor au hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită 

plenului un raport comun de adoptare asupra Raportului de activitate al 

Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2011 şi a Contului privind 

execuţia bugetară la 31 decembrie 2011În data de 26 iunie a.c., în urma 

votului exprimat de plenul Parlamentului asupra listei persoanelor 

nominalizate, şi astfel, validarea componenţei Consiliului de administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune, conform prevederilor alin. (7) al art. 19 

din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române 

de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, membrii 

titulari ai  Consiliului de administraţie s-au întâlnit în prima şedinţă de lucru, 

pentru desemnarea persoanei care să ocupe funcţia de preşedinte al 

Consiliului de administraţie. La încheierea lucrărilor membrii titulari ai 

Consiliului de administraţie au recomandat Comisiilor audierea domnului 

Claudiu Săftoiu pentru funcţia de preşedinte. 

5. În conformitate cu prevederile art. 19 alin (7), privind procedurile de 

numire, Comisiile s-au într-unit în şedinţă comună, la data de 26 iunie a.c. în 
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vederea audierii domnului Claudiu Săftoiu. Domnia sa a făcut o scurtă 

prezentare a activităţii proprii precum şi a priorităţilor sale privind 

managementul Serviciului public de televiziune. Parlamentarii au adresat 

întrebări în legătură cu viitoarele soluţii privind redresarea economică a 

Televiziunii publice, aflată în prezent într-o stare de blocaj economic. La 

finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, să prezinte plenului 

reunit un aviz comun favorabil pentru candidatura domnului Claudiu 

Săftoiu la funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune. 

În ziua de 26 iunie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de 19 de 

membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi: d-na preşedinte Raluca 

Turcan (G.P. al PD-L), 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 Vasile Cazan (G.P. al PNL), 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 Duşan Popov (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat  Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Voicu 

(G.P. al PSD) şi domnul deputat Gheorghe Zoicaş (fără apartenenţă la un 

grup parlamentar – independent), iar următorii parlamentari au fost înlocuiţi 

astfel: doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L) a fost 

înlocuită de domnul deputat  Theodor Spînu (G.P. al PD-L), domnul deputat 

Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L) a fost înlocuit de domnul deputat 

Marin Gherasim (G.P. al PD-L), doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac 
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(G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Mircea Toader (G.P. al 

PD-L), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de 

domnul deputat Pál Árpád (G.P. al UDMR) şi domnul deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PD-L) a fost înlocuit de domnul deputat Dan Zătrean 

(G.P. al PD-L).  

  

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                              Florin Costin PÂSLARU 
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