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Comisia pentru cultură, culte, artă
şi mijloace de informare în masă

Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

AVIZ COMUN
asupra propunerilor Senatului şi ale Guvernului pentru locurile vacante
din Consiliul Naţional al Audiovizualului

Potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, propunerile
instituţiilor abilitate să facă propuneri de candidaţi pentru Consiliul Naţional al
Audiovizualului (Senatul, Camera Deputaţilor, Guvernul şi Preşedintele României)
sunt avizate, în prealabil, de Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace de
informare în masă a Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă a Camerei Deputaţilor, în şedinţă comună.
Ţinând cont de faptul că, pentru cele trei locuri vacante din Consiliul Naţional al
Audiovizualului trebuie să fie numiţi doi candidaţi propuşi de Guvern şi unul propuşi de
Senat, după declanşarea procedurilor legale, propunerile au fost transmise Birourilor
permanente, care au sesizat Comisiile permanente de specialitate în zilele de 14 şi, respectiv,
21 octombrie 2002, în vederea audierii candidaţilor.

Comisiile s-au întrunit în şedinţă în ziua de 24 octombrie 2002 şi au audiat
următorii candidaţi:
-

din partea Guvernului, pentru cele două locuri vacante, au fost audiaţi:

d-nul Şerban MADGEARU (titular), d-na Dorina Teodora MIHĂILESCU
(supleant); d-na Cristina TREPCEA (titular), d-nul Sotir Panaite CARAGAŢĂ
(supleant)
-

din partea Senatului, pentru un loc vacant, au fost audiaţi:

d-nul Radu TEODOREL (titular) şi d-na Anne Rose JUGĂNARU (supleant) –
propuşi de Grupul parlamentar al PSD;
d-nul Dan DIACONESCU (titular) şi d-nul Bogdan GHIŢULESCU (supleant)
– propuşi de Grupul parlamentar al PRM;

d-nul Claudiu SĂFTOIU (titular) şi d-nul Ioan TURLACU (supleant) –
propuşi de Grupul parlamentar al PD.
Audierea a constat din prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată de
întrebări adresate de parlamentari, la care candidaţii au răspuns.
După încheierea audierilor, Comisiile au hotărât să voteze în bloc, toţi
candidaţii audiaţi. În urma votului, Comisiile au avizat candidaţii favorabil, cu 21
voturi pentru şi 1 abţinere.
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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