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La lucrările Comisiei, din ziua de 12 mai a.c., din numărul total de 15 membri, au fost 

prezenţi un număr de 15 membri, d-na senator Viorica Georgeta Pompilia Moisuc (G.P. al 

PPRM) a fost  înlocuită de d-na senator Verginia Vedinaş (G.P. al PPRM), dl deputat Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor) a fost înlocuit de dl deputat Amet Aledin (G.P. al 

Minorităţilor), iar d-na senator Cornelia Cazacu (G.P. al Alianţei D.A.) a fost înlocuită de dl  

senator Cristache Rădulescu ( G.P. al Alianţei D.A.). 

Lucrările au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri şi vot final asupra Raportului Comisiei parlamentare de anchetă. 

A fost prezentat un proiect de raport care fusese transmis în cursul zilei de miercuri, 11 

mai a. c., tuturor membrilor Comisiei şi care mai cuprindea opiniile formulate şi 

transmise în termen de doamna senator Cornelia Cazacu, respectiv de domnul deputat 

Kelemen Hunor. De asemenea, a transmis un material, în termen, domnul vicepreşedinte 

Eugen Nicolicea. În cursul dezbaterilor au fost prezentate opinii pro şi contra,  precum şi 

reformulări asupra unor puncte din Raport. După şapte ore şi jumătatea de dezbateri a 

fost modificat punctul 1 al primei secţiuni din Raport cu amendamentele aduse de 

majoritatea membrilor Comisiei. Reprezentanţii PSD au depus un proiect de raport cu 1 

oră şi 30 de minute înainte de începerea dezbaterilor, termen neregulamentar, conform 

deciziei adoptate în şedinţa Comisiei din data de 5 mai 2005. Prin Hotărârea 

Parlamentului din 27 aprilie a. c. termenul de depunere a  Raportului a fost prorogat 

până la data de 12 mai 2005.  

Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, d-na vicepreşedinte Lia Olguţa 

Vasilescu, dl. vicepreşedinte Eugen Nicolicea, dl. secretar Valentin Iliescu, d-na deputat Dorina 

Teodora Mihăilescu, dl deputat Kelemen Hunor, dl Cristache Rădulescu, dl deputat Sorin 
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Dan Mihalache, dl. senator Adrian Mihai Cioroianu, dl. senator Răzvan Theodorescu şi 

dl senator Otilian Neagoe. 

Raportul final al Comisiei, constituit pe baza proiectului de raport depus în termen 

regulamentar şi dezbătut în prima parte a şedinţei, cuprinde două capitole: unul privind 

Societatea Română de Televiziune şi altul privind Societatea Română de Radiodifuziune 

şi a fost votat cu 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (reprezentanţii PPRM), 

reprezentanţii PSD anunţând că părăsesc sala. Cvorumul pentru adoptarea Raportului a 

fost întrunit, reprezentaţii PPRM  neanunţând  intenţia de a părăsi lucrările Comisiei. 
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