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 Vă înaintăm, alăturat, avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă şi  

mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor cu privire la desemnarea candidatului pentru 

ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune. 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 

Sergiu NICOLAESCU 

 

Raluca TURCAN 
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AVIZ COMUN 

 
 

privind desemnarea candidatului pentru funcţia de preşedinte al 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune 

 

Luând act de documentul adresat Parlamentului în data de 29 iunie 2012, emis 

cu nr. c/1881/29.06.2010, prin care domnul DEMETER Ándrás Istvan solicita 

absolvirea sa de obligaţiile ce îi revin în calitate de preşedinte al Consiliului de 

administraţie (conform Hotărârii Parlamentului nr. 38/2010 din 29 iunie 2010), 

văzând decizia Birourilor permanente reunite din data de 2 iulie a.c., cu privire la 

numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a 

Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor s-au întrunit în şedinţă comună, în data de 3 iulie 2012, pentru audierea 

candidatului recomandat de către membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune, în persoana d-lui Ovidiu MICULESCU.  

 După audierea candidatului, membrii Comisiilor au avizat favorabil, cu 

majoritatea voturilor celor prezenţi, desemnarea d-lui Ovidiu MICULESCU, drept 

candidat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de Administraţie al 

Societăţii Române de Radiodifuziune.  

Comisiile permanente de specialitate propun plenului Parlamentului să ia act 

de solicitarea adresată Parlamentului de domnului DEMETER Ándrás Istvan, în 

consecinţă de încetarea mandatului de preşedinte, şi,  în conformitate cu prevederile 



art. 19 alin.(7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, supun 

votului plenului Parlamentului candidatura domnului Ovidiu MICULESCU.  

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Sergiu NICOLAESCU 

 

Raluca TURCAN 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

 

Radu F. ALEXANDRU  

 

Florin Costin PÂSLARU 
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