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S I N T E Z A 
 

lucrărilor Comisiei din  zilele de  9 şi 10 octombrie 2012 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru Consiliul de Administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.783/03.10.2012 referitoare la  sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii 

Parlamentului României nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri 

în vederea întocmirii avizului comun. Birourile permanente reunite în şedinţă 

comună, în data de 9 octombrie 2012, au sesizat Comisiile permanente 

pentru cultură ale Parlamentului, în vederea audierii candidaţilor propuşi de 

grupurile parlamentare reunite, conform art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată. 

 Pentru cele 8 locuri de membru în Consiliul de administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune au fost nominalizaţi următorii candidaţi: 

- din partea Grupurilor parlamentare reunite ale PSD din cele două 

Camere ale Parlamentului: Claudiu Brânzan şi Cristian Niţulescu 

(titulari) şi, respectiv, Luminiţa Violeta Ristea şi Vasile Arhire 

(supleanţi); 

- din partea Grupurilor parlamentare reunite ale PNL din cele două 

Camere ale Parlamentului: Claudiu Săftoiu şi Lucia Hossu Longin 

(titulari) şi, respectiv, Dida Drăgan şi Daniela Bârsan (supleanţi); 
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- din partea Grupurilor parlamentare reunite ale PD-L din cele două 

Camere ale Parlamentului: Radu Carp şi Adriana Silvia Mesesian 

(titulari) şi, respectiv, Ion Lucian Catrina  şi  Paul Călin Botez  

(supleanţi); 

- din partea Grupurilor parlamentare reunite ale UDMR din cele două 

Camere ale Parlamentului: Nagy Zoltán Levente (titular) şi Rostás – 

Péter István (supleant); 

- din partea Grupurilor parlamentare Progresiste reunite din cele două 

Camere ale Parlamentului: Nicoleta Nicolicea (titular). 

Candidaţii au făcut scurte prezentări ale propriilor CV-uri şi au răspuns 

întrebărilor formulate de parlamentari. Dezbaterile s-au axat pe modul de 

abordare a soluţiilor pentru redresarea economică a Societăţii Române de 

Televiziune. 

După finalizarea audierilor, cele două Comisii au hotărât, cu majoritate 

de voturi - 22 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 2 abţineri - să 

transmită plenului Parlamentului un aviz comun favorabil pentru lista 

candidaţilor audiaţi conform prevederilor art.19, alin. (5) din Legea nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată. 

În data de 9 octombrie 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 al Societăţii Române de Televiziune s-au întâlnit 
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în prima şedinţă de lucru, pentru desemnarea persoanei care va ocupa funcţia 

de preşedinte al Consiliului de administraţie. La încheierea lucrărilor 

membrii Consiliului de administraţie au recomandat Comisiilor reunite 

audierea domnului Claudiu Săftoiu pentru funcţia de preşedinte. 

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

numire, Comisiile s-au într-unit în şedinţă comună, la data de 9 octombrie 

a.c. în vederea audierii domnului Claudiu Săftoiu şi întocmirea avizului 

comun. 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 şi au făcut recomandări cu privire la 

soluţiile privind redresarea economică a Televiziunii publice, aflată în 

prezent într-o stare de blocaj economic. La finalul dezbaterilor, membrii 

Comisiilor reunite au hotărât cu majoritate de voturilor celor prezenţi 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 data de 10 octombrie a.c. membrii Comisiei au avut în program 

studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru.  

În zilele de 9 octombrie a.c. din numărul total de 18 membri ai 

Comisiei au fost prezenţi 17 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), domnul 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 

Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al 
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Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), 

dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe 

Zoicaş (G.P. al PNL), următorii membri ai Comisiei au fost înlocuiţi după 

cum urmează: doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L) a 

fost înlocuită de domnul deputat George Ionescu (G.P. al PD-L),  doamna 

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

deputat Maria Stavrositu (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei 

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

(G.P. al PD-L) şi de domnul deputat Lucian Bode (G.P. al PD-L) şi domnul 

deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD) a fost înlocuit de domnul deputat 

Adrian Solomon (G.P. al PSD); a fost absent dl. deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR). 

În data de 10 octombrie 2012 din numărul total de 18 membri, au fost 

prezenţi 13 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), domnul 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 Theodor 

Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor 

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

Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al 

PNL), absenţi au fost: doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al 

PD-L),  doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR) şi domnul deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD). 
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                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                              Florin Costin PÂSLARU 
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