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 La lucrările şedinţei comune, au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind dnii. deputaţi  

Victor Babiuc (G.P. al USD-PD) şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea şi 

de dl. senator Eugen Vasiliu, preşedintele Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă a Senatului.  

 Comisiile au adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

Audierea candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de 

Televiziune, în conformitate cu cererea de înlocuire a candidaturii d-lui Emanuel 

VALERIU cu cea a d-lui Dorin SUCIU(Grupurile parlamentare ale PDSR) şi candidata 

Mădălina Ana CĂLINESCU(Grupurile parlamentare ale PD-USD), ambii candidaţi fiind 

propusi ca membrii supleanţi. 

 Nu a fost audiat - deoarece nu au răspuns convocării - următorul candidat: 

1. Paul BARBĂNEAGRĂ (Preşedintele României). 

 Toţi candidaţii audiaţi au răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiilor, în 

legătură cu proiectele pe care la au, în eventualitataea în care ar deveni membri ai 

Consiliului de Administraţie. Răspunsurile au dovedit atât cunoaşterea prevederilor legale 

privind atribuţiile Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, cât şi 

a problemelor cu care se confruntă televiziunea publică. 

Toţi candidaţii au fost întrebaţi dacă au interese în alte societăţi comerciale cu 

activităţi în domeniul audiovizualului şi dacă au colaborat cu fosta Securitate. În toate 

cazurile, candidaţii au răspuns negativ la aceste întrebări. 
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Ţinând cont de răspunsurile primite, Comisiile au avizat favorabil toţi candidaţii care s-au 

prezentat la audieri, hotărând ca lista celor 13 candidaţi titulari şi 12 candidaţi supleanţi să 

fie supusă votului plenului Camerelor reunite. 

 Supuse la vot, cele două liste au întrunit votul favorabil al unui număr de 19 

senatori şi deputaţi. Au fost exprimate 5 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 

 Cele două comisii reunite avizează deci favorabil supunerea candidaturilor votului 

celor două camere reunite. 

 

  

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


