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S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de  3 şi 4 decembrie2014 

 
 În ziua de 03 decembrie 2014 membrii Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor 

şi-au desfăşurat lucrările împreună cu membrii Comisiei pentru 

cultură şi media a Senatului. Lucrările şedinţei comune au fost 

conduse de domnul senator Georgică Severin, preşedinte al 

Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. 

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Audierea persoanelor propuse pentru a deveni membri ai 

Consiliului Naţional al Audiovizualului pe locurile rămase vacante. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Potrivit 

prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 

Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor, 

s-au întrunit în şedinţă comună, pentru audierea şi avizarea, 

candidaturilor persoanelor propuse pentru a deveni membrii ai 

Consiliul Naţional al Audiovizualului. La 15 octombrie 2014 au 

expirat mandatele a 2 membri ai Consiliului Naţional al 
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Audiovizualului, dintre care unul numit la propunerea Preşedintelui 

României, iar celălalt numit la propunerea Camerei Deputaţilor. În 

data de 5 noiembrie 2014 au expirat mandatele altor 2 membri ai 

Consiliului Naţional al Audiovizualului, ambii numiţi la propunerea 

Guvernului. Pentru cele 4 locuri vacante au fost făcute următoarele 

propuneri de candidaţi: din partea Preşedintelui României, pentru un 

loc vacant, a fost propusă doamna Narcisa Clementina Iorga 

(titular), fără propunere pentru supleant; din partea Guvernului 

României, pentru două locuri vacante au fost propuşi d-nii Radu 

Călin Cristea şi Gabriel Tufeanu (titulari), fără propuneri pentru 

supleanţi; din partea Camerei Deputaţilor, pentru un loc vacant, a 

fost propus, de către Grupul parlamentar PC-PLR, domnul Marius 

Epure (titular), fără propunere pentru supleant. Au fost audiaţi 

următorii candidaţi: d-na Narcisa Clementina Iorga, dl. Radu Călin 

Cristea şi dl. Gabriel Tufeanu. Candidatul propus de Camera 

Deputaţilor s-a retras şi, ca urmare, nu a fost audiat. După 

încheierea audierilor, Comisiile au procedat la vot secret, cu 

buletine de vot. Candidaturile au întrunit următoarele voturi: d-na 

Narcisa Clementina Iorga, 7 voturi pentru şi 18 voturi împotrivă, dl. 

Radu Călin Cristea, 18 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, dl. 

Gabriel Tufeanu, 14 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă. Ca urmare 

a votului exprimat, comisiile au hotărât să înainteze plenului un aviz 

comun prin care s-au avizat favorabil candidaturile d-lor Radu Călin 

Cristea şi Gabriel Tufeanu şi, respectiv s-a avizat negativ 

candidatura d-nei Narcisa Clementina Iorga. În ziua de 4 decembrie 
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a.c. membrii Comisiei au avut în program studiu individual asupra 

reglementărilor din domeniul dreptului de autor şi drepturilor 

conexe. 

 În ziua de 3 decembrie 2014, din numărul total de 23 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 22 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin - Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. 

al PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Dragoş Ionel Gunia 

(neafiliat), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na 

deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al 

PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Radu 

Mihai Popa (G.P. al PSD), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al 

PDL),  dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-

Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş 

(G.P al PC-PLR ), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), d-na 

deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al PDL) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. PSD); absent a fost domnul deputat Kelemen Hunor 

(G.P. al UDMR), iar domnul deputat Florin Alexandru Alexe (G.P. 

al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Ionel Palăr (G.P. al PNL). 

În ziua de 4 decembrie 2014 din numărul total de 23 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi: dl. 
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preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin - Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Lucian - Manuel Ciubotaru (G.P. 

al PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC- PLR), dl. deputat 

Traian Dobrinescu (G.P. al PNL), dl. deputat Dragoş Ionel Gunia 

(neafiliat), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na 

deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al 

PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Radu 

Mihai Popa (G.P. al PSD), dl. deputat Dan Cristian Popescu (G.P. al 

PDL),  dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-

Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş 

(G.P al PC-PLR ), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), d-na 

deputat Adriana Diana Tuşa (G.P. al PDL) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. PSD); absenţi au fost domnul deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR) şi domnul deputat Florin Alexandru Alexe 

(G.P. al PNL). 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  


		2014-12-18T13:01:53+0200
	Marina A. Preda




