
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură şi media Comisia  pentru  cultură, arte, 

mijloace de informare în masă 
 

 

A V I Z  C O M U N 

asupra propunerilor Preşedintelui României şi Camerei 

Deputaţilor pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului 
 
 

Potrivit art. 11 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Comisia 

pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor, întrunite în şedinţă comună, avizează, 

în urma audierilor, candidaţii propuşi pentru Consiliul Naţional al 

Audiovizualului.  

Ca urmare a sesizărilor transmise de Birourile permanente ale celor două 

Camere ale Parlamentului, comisiile s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua de 

9 februarie 2015, pentru a audia candidaţii propuşi de Preşedintele României şi, 

respectiv, de Camera Deputaţilor pentru 2 locuri vacante în Consiliul Naţional 

al Audiovizualului. 

Din partea Preşedintelui României, pentru un loc vacant, au fost propuse 

doamnele Dorina RUSU (titular) şi Daniela BÂRSAN (supleant).  

Din partea Camerei Deputaţilor, pentru un loc vacant, a fost propus, de 

către Grupul parlamentar PSD, domnul Radu Bogdan HERJEU (titular). 

Camera Deputaţilor nu a făcut propunere pentru supleant. 

Audierile s-au făcut cu prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată de 

întrebările parlamentarilor şi de răspunsurile candidaţilor. După încheierea 
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audierilor, Comisiile au procedat la vot pentru fiecare dintre cei trei candidaţi. 

Toate candidaturile au fost avizate favorabil cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi. 

Ca urmare a votului, comisiile au hotărât avizarea favorabilă a 

candidaturilor doamnelor Dorina RUSU (titular) şi Daniela BÂRSAN 

(supleant) şi, respectiv, a domnului Radu Bogdan HERJEU (titular). 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 504/2002 şi 

ale art. 83 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, candidaţii urmează să fie supuşi votului plenului Parlamentului, care 

se va pronunţa prin vot secret cu buletine de vot. 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                              PREŞEDINTE, 
 

            Georgică SEVERIN                        Gigel Sorinel ŞTIRBU        
  

 
           SECRETAR,                                SECRETAR, 
 
          Tudor BARBU                Florin Costin PÂSLARU 
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