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

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

de informare în masă a Camerei Deputaţilor cu privire la desemnarea candidaţilor 

pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 

Sergiu NICOLAESCU 

 

 Raluca TURCAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

AVIZ COMUN 

privind desemnarea candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al 

Societăţii Române de Radiodifuziune 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 

republicată, 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 28 iunie 2010, în vederea audierii 

candidaţilor desemnaţi de către: Preşedintele României, Guvern, Grupurile 

Parlamentare ale PD- L, Grupurile parlamentare ale PSD, Grupurile parlamentare ale 

PNL, Grupurile parlamentare ale UDMR,  Grupurile parlamentare ale Minorităţilor 

Naţionale, precum şi de personalul angajat al Societăţii Române de Radiodifuziune, 

pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune,  

 Au fost nominalizaţi  şi audiaţi următorii candidaţi: 

- din partea Preşedintelui României: Maria ŢOGHINA - titular, respectiv Oana 

Raluca GAVRIL, supleant; 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale PD -L:  Doina TĂNASE şi Mihai VOICU 

titulari,  respectiv Adrian Nicolae VIGHECIU şi Bogdan Liviu PAVELESCU, 

supleanţi; 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale PNL: Nicolae Stejărel OLARU şi 

Alexandru BERTZI, titulari şi, respectiv, Serban BELENEŞ  şi  Oana Mădălina 

SIMA, supleanţi; 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale PSD: Ovidiu MICULESCU şi  Mirela 

FUGARU  şi Ileana SAVU titulari, şi respectiv Ionela PRODAN, Mircea POSPAI 

şi Mircea RUCĂREANU, supleanţi; 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale UDMR: DEMETER András István, titular 

şi respectiv, ÁGOSTON Hugó, supleant; 

- din partea  Guvernului: Adelina RĂDULESCU , titular şi Josef KLEIN,  supleant; 

- din partea Grupurilor Parlamentare ale Minorităţilor Naţionale: Ana FLOREA, 

titular  şi, respectiv, Maria DOBRESCU, supleant; 



- din partea personalului Societăţii Române de Radiodifuziune: Adrian Valentin 

MOISE şi Bogdan Iulian HOSSU (titulari), respectiv Daniela Aurelia CIOBANU 

şi Răzvan DUMITRESCU (supleanţi). 

 Candidaţii au făcut o scurtă prezentare a CV-urilor  şi au răspuns întrebărilor 

formulate de parlamentari. 

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au procedat la vot. 

Candidaţii au fost votaţi, individual, cu unanimitatea voturilor celor 27 de 

parlamentari prezenţi,  cu următoarele excepţii:  Maria ŢOGHINĂ  -  23 de  voturi 

pentru, 3  voturi împotrivă şi o abţinere, Oana Raluca GAVRIL – 26 de voturi pentru, 

niciun vot împotrivă şi o abţinere, Adelina RĂDULESCU - 26 de voturi pentru, 

niciun vot împotrivă  şi  o abţinere, Bogdan Liviu PAVELESCU - 26 de voturi pentru, 

nici un vot împotrivă şi o abţinere, Ovidiu MICULESCU - 25  de voturi pentru,  

niciun vot împotrivă şi 2 abţineri, Ionela PRODAN - 25 de voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă şi nicio abţinere, Mircea POSPAI - 26 de voturi pentru, niciun vot 

împotrivă şi o abţinere, Mircea RUCĂREANU - 26 de voturi pentru,  niciun vot 

împotrivă şi  o abţinere, Nicolae Stejărel OLARU – 26 de voturi pentru, niciun vot 

împotrivă şi o abţinere,  Alexandru BERTZI - 26 de voturi pentru, nici un vot 

împotrivă şi  o abţinere, Oana Mădălina SIMA - 25 de voturi pentru, niciun vot 

împotrivă şi 2  abţineri, DEMETER  András István – 20 de voturi pentru, 7 voturi 

împotrivă şi nicio abţinere, Bogdan Iuliu HOSSU – 23 de voturi pentru, niciun vot 

împotrivă şi 4 abţineri şi Răzvan DUMITRESCU - 19 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă şi  4 abţineri. 

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil, cu 25 de 

voturi pentru,  niciun vot împotrivă şi 2 abţineri, lista candidaţilor audiaţi  şi, conform 

prevederilor art.19, alin.(5) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 

republicată, propun plenului Parlamentului României spre aprobare lista de candidaţi 

pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.   

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 Sergiu NICOLAESCU  Raluca TURCAN 

SECRETAR, SECRETAR, 

Radu F. ALEXANDRU Florin Sorin PĂSLARU 
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