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al şedinţelor din zilele de 12 şi 13 octombrie 2004

La lucrările Comisiei din ziua de 12 octombrie, au fost prezenţi 19 deputaţi din

totalul de 20, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în şedinţa din ziua de

13 octombrie au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al

PSD) şi d-nul deputat Sarkady Zsolt (G.P. al UDMR). 

Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare. 

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de

zi:

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru ocuparea unui post vacant în Consiliul

Naţional al Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. În şedinţa

comună a Comisiilor de specialitate ale Parlamentului au fost audiaţi candidaţii propuşi de

către Grupurile Parlamentare, astfel: 

 d-nul Grigore Zanc (titular) şi d-nul Florin Rotaru (supleant), candidaţi propuşi

de Grupul Parlamentar al PSD;

 d-nul Bogdan Ghitulescu (titular) şi Ovidiu Wlassopol (supleant), candidaţi

propuşi de Grupul Parlamentar al PRM;

 d-nul Ioan Onisei (titular) şi d-na Dida Drăgan ( supleant), candidaţi propuşi de

Grupurile Parlamentare ale PD şi PNL.  

După prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată de întrebări adresate de către

parlamentari, Comisiile au hotărât să voteze, în bloc, toţi candidaţii audiaţi. La discuţii au

participat d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Marton Francisc

Arpad. În urma votului, membrii Comisiilor de specialitate au avizat favorabil lista de

candidaţi, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sala în momentul votului.  

2. Având în vedere recentele dezbateri asupra rapoartelor de activitate ale

instituţiilor aflate sub controlul Parlamentului, Societatea Română de Radiodifuziune,

Societatea Română de Televiziune şi Consiliul Naţional al Audiovizualului, membrii
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Comisiei au hotărât să întreprindă vizite la sediile acestor instituţii, pentru o mai bună

documentare asupra transformărilor de ordin organizatoric petrecute în ultima perioadă.

La discuţii au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat

Eugenia Moldoveanu şi d-nii deputaţi Alexandru Sassu, Slavomir Gvozdenovici şi

Gheorghe Firczak.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana Stana IONESCU
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