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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL
Comisia pentru cultură, artă şi
mijloace de informare în masă

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

AVIZ COMUN
asupra propunerilor Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului şi
Preşedintelui României pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului

Potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, propunerile
de candidaţi pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului ale instituţiilor
abilitate (Senatul, Camera Deputaţilor, Preşedintele României, Guvernul)
sunt avizate, în prealabil, de Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de
informare în masă a Senatului şi de Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaţilor în şedinţă comună.
Ţinând cont de faptul că 6 locuri în Consiliul Naţional al
Audiovizualului urmează a se vacanta la data de 20 decembrie 2012,
Birourile permanente reunite au decis să declanşeze procedura de acestea
urmează să fie ocupate astfel: Senat - 2 locuri, Camera Deputaţilor - 2
locuri, Preşedintele României - 1 loc şi Guvern - 1 loc. După declanşarea
procedurilor legale, propunerile au fost transmise Birourilor permanente ale
celor două Camere, care au sesizat Comisiile permanente de specialitate.
Comisiile, întrunite în şedinţă comună în ziua de 23 octombrie 2012,
au audiat următorii candidaţi din partea Senatului şi Camerei
Deputaţilor (2 locuri pentru Senat şi 2 locuri pentru Camera Deputaţilor):
- din partea GP. ale PD-L – Ioan ONISEI (titular) şi Marius
Cristian IURAŞCU (supleant);
- din partea GP. ale PNL – Viorel Vasile BUDA (titular) şi Nicoleta
NICOLAE-IOANA (supleant);
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- din partea GP. Progresist – Avram CRĂCIUN (titular); fără
supleant;
- din partea GP. ale UDMR – Löránd TUROS (titular) şi Orsolya
Eva BORSOS (supleant);
- din partea GP. ale PSD – Maria Monica GUBERNAT(titular),
Răsvan POPESCU (titular) şi Gheorghe BĂLĂŞOIU (supleant)
- din partea Preşedintelui României, pentru un loc – Florin
GABREA (titular) şi Mircea Valeriu DEACĂ (supleant);
- din partea Guvernului, pentru un loc – Laura Corina
GEORGESCU (titular) şi Alexandru Ion GIMBOI (supleant).
În cursul audierilor, s-a făcut prezentarea fiecărui candidat în parte,
urmată de întrebări adresate de parlamentari.
Având în vedere că pentru cele 4 locuri în legătură cu care
desemnarea se face la propunerea Camerei Deputaţilor şi, respectiv, a
Senatului, existau 6 propuneri, membrii celor două Comisii au hotărât să
supună la vot propunerile grupurilor parlamentare. Astfel, propunerile
grupurilor parlamentare ale PSD au primit 16 voturi pentru, nici un vot
împotrivă şi nicio abţinere, cele ale PD-L au primit 1 vot pentru, 15 voturi
împotrivă şi 2 abţineri, cele ale PNL au primit 18 voturi pentru, nici un vot
împotrivă şi nicio abţinere, cele ale UDMR au primit 16 voturi pentru,
niciun vot împotrivă şi 2 abţineri, iar cea a Grupului parlamentar Progresist,
5 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi nicio abţinere.
Propunerile Preşedintelui României au întrunit 9 voturi pentru, 3
voturi împotrivă şi 3 abţineri.
Propunerile Guvernului au întrunit 18 voturi pentru, niciun vot
împotrivă şi nicio abţinere.
Înainte de intrarea în procedura de vot, reprezentanţii grupurilor
parlamentare ale PD-L au anunţat că au decis să părăsească şedinţa
comună.

În consecinţă, Comisiile reunite au avizat favorabil candidaturile
propuse de grupurile parlamentare ale PSD, PNL şi UDMR, precum şi pe
cele propuse de Preşedintele României şi Guvern.
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 urmează să se pronunţe prin vot secret cu buletine de
vot.
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