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al şedinţelor din zilele de 25 şi 27 iunie 2007 

 Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei din data de  25  iunie a.c. au 

fost  prezenţi 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat 

Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD), iar d-na 

deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC) a fost înlocuită de dl. deputat Dragoş 

Dumitriu (G.P. al PC) şi dl. deputat Dumitru Avram (G.P. al PRM) a fost înlocuit de d-na 

deputat Lia Olguţa Vasilescu (G.P. al PRM); în ziua de 27 iunie a.c., din numărul total de 

19 membri au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-na deputat Ionica Constanţa Popescu  

(G.P. al PC), iar d-nul deputat Crin George Laurenţiu Antonescu (G.P. al PNL) a fost  

înlocuit de dl. deputat Liviu Câmpanu (G.P. al PNL),  d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al 

PSD) a fost înlocuită de d-na deputat Aura Vasile (G.P. al PSD), dl. deputat  Sorin Dan 

Mihalache (G.P. al PSD) a fost înlocuit de dl. deputat  Bogdan Niculescu Duvăz (G.P. al 

PSD), dl deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. deputat 

Ionel Palăr (G.P. al PNL), dl deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de 

dl. deputat Seres Dénes (G.P. al UDMR)  şi dl. deputat  Radu Podgorean (G.P. al PSD) a 

fost înlocuit de dl. deputat Vlad Mănăstireanu (G.P. al PSD). 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Cătălin Micula. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor  celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic (PL-x 249/16.04.2007). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Cultelor a luat parte la 

lucrările Comisiei domnul secretar de stat Demeter Andras. Au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Cătălin Micula, doamna vicepreşedinte Rodica Nassar, domnul 

Administrator
Original



 2

vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, doamna 

deputat Angela Buciu şi domnul deputat Valentin Emilian Frâncu. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor la o viitoare 

şedinţă. 

În data de 25 iunie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. Lucrările 

Comisiilor reunite au fost conduse de domnul preşedinte Adrian Păunescu.  

Membrii Comisiilor au adoptat cu unanimitate de  voturi următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii 

Române de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Membrii 

Comisiilor reunite au audiat următorii candidaţi: din partea GP ale PD- domnul 

Alexandru Lăzescu, titular, fără supleant nominalizat; din partea Preşedintelui 

României - domnul Cătălin Avramescu, titular, fără supleant nominalizat; din 

partea GP al Minorităţilor Naţionale - dl. Tiberius Florin Tănase, supleant, 

nominalizat în locul domnului Cristian Ţopescu, după retragerea acestuia; din 

partea GP al PSD – dl. Marius Lazăr, supleant nominalizat în locul d-lui Mircea 

Danieliuc. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, doamna 

vicepreşedinte Rodica Nassar, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul 

secretar Márton Árpád Francisc, doamna deputat Angela Buciu  precum şi domnii 

deputaţi Crin George Laurenţiu Antonescu, Valentin Emilian Frâncu, Slavomir 

Gvozdenovici, Mihai Adrian Mălaimare şi Kelemen Hunor. La finalul dezbaterilor, 

Comisiile reunite au hotărât în urma votului: avizarea favorabilă a candidaturii d-

lui Alexandru Lăzescu, cu majoritate de voturi,  avizarea negativă a candidaturii d-

lui Cătălin Avramescu, cu majoritate de voturi şi avizarea favorabilă a 

candidaturilor d-lor Tiberius Florin Tănase şi Marius Lazăr, cu unanimitate de 

voturi. 

2. Audierea candidaţilor propuşi pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. 

Membrii Comisiilor reunite au audiat următorii candidaţi: din partea GP ale PD- d-

na Narcisa Clementina Iorga, titular, fără supleant nominalizat şi din partea 

Preşedintelui României – d-na Marilena Constantinescu, titular, fără supleant 

nominalizat. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul 

secretar Márton Árpád Francisc, doamna deputat Angela Buciu  şi domnul deputat 
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Slavomir Gvozdenovici. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi avizarea  favorabilă a candidaturilor prezentate. 

3. Audierea candidatului desemnat pentru funcţia de preşedinte – director general al 

Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. 

Comisiile reunite l-au audiat pe domnul Alexandru Sassu, propus de membrii 

titulari ai Consiliului de administraţie, pentru această funcţie. După o sintetică 

prezentare a priorităţilor manageriale, candidatul a răspuns întrebărilor formulate 

de parlamentari. În cadrul discuţiilor din partea Comisiei a luat cuvântul domnul 

vicepreşedinte Petre Străchinaru. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor 

reunite au avizat favorabil, cu majoritate de voturi, această candidatură. 

În data de 27 iunie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. Lucrările 

Comisiilor reunite au fost conduse de domnul preşedinte Cătălin Micula. 

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de  voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidatului propus pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul Naţional 

al Audiovizualului, ca urmare a demisiei domnului Valentin Nicolau. Comisiile reunite 

l-au audiat pe domnul Ioan Cărmăzan, nominalizat de Grupul parlamentar al PSD.  Au 

luat cuvântul: domnul preşedinte Cătălin Micula, doamna vicepreşedinte Rodica 

Nassar, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, doamna deputat Angela Buciu şi 

domnul deputat Valentin Emilian Frâncu. La finalul dezbaterilor Comisiile reunite au 

hotărât avizarea favorabilă a candidaturii cu  unanimitate de voturi. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA   

  SECRETAR, 
 

  Dumitru AVRAM 
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