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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă
Nr. 4c-12/ 224 /13.11.2018

SENATUL
Comisia pentru cultură şi media
Nr. XXXI/102/13.11.2018/

AVIZ COMUN
asupra propunerilor Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului şi
Preşedintelui României pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului
Potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, propunerile de candidaţi pentru Consiliul Naţional al
Audiovizualului ale instituţiilor abilitate (Senatul, Camera Deputaţilor,
Preşedintele României, Guvernul) sunt avizate în prealabil, de Comisia pentru
cultură şi media a Senatului şi de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă a Camerei Deputaţilor, întrunite în şedinţă comună.
Prin Hotărârea Parlamentului nr. 5 din 28 februarie 2012 domnul Jucan
Valentin Alexandru, în calitate de membru titular, respectiv, domnul Badea
Marius Mihail, în calitate de supleant, au fost numiţi membri în Consiliul
Naţional al Audiovizualului pentru un mandat de 6 ani.
Ca urmare a demisiei din funcţia de membru titular al Consiliului
Naţional al Audiovizualului a domnului Jucan Valentin Alexandru, începând cu
data de 17 ianuarie a.c., domnul Badea Marius Mihail a exercitat mandatul de
membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, până la expirarea acestuia,
respectiv, până la data de 28 februarie a.c.
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Ţinând cont de faptul că alte 6 locuri în Consiliul Naţional al
Audiovizualului urmează a se vacanta la data de 20 decembrie 2018, Birourile
permanente reunite au decis să declanşeze procedura prin care acestea urmează
să fie ocupate astfel: Senat – 3 locuri, Camera Deputaţilor – 2 locuri,
Preşedintele României – 1 loc şi Guvern – 1 loc.
Comisiile întrunite în şedinţă comună în ziua de 13 noiembrie 2018 au
audiat următorii candidaţi:
Din partea Senatului şi a Camerei Deputaţilor (3 locuri pentru Senat şi 2 locuri
pentru Camera Deputaţilor):
- Din partea G.P. ale PSD (Camera Deputaţilor) – Maria Monica Gubernat
(titular) şi, respectiv Ramona Elena Sorescu (titular), fără propuneri de
supleanţi;
- Din partea G.P. ale PSD (Senat) – Nicolae Sorescu Bălaşa (titular), fără
propunere de supleant.
- Din partea G.P. ale PNL – Alexandru Kocsis Cristea (titular) şi Oana
Simona Dincă (supleant);
- Din partea G.P. ale UDMR (Senat) – Borsos Orsolya Éva (titular) şi
Gábor – Száfta Szende (supleant);
- Din partea G.P. ale USR (Camera Deputaţilor) – Ştefan Voinea (titular) şi
Ştefan Eugen Ghiorghiasa (supleant).
- Din partea G.P ale ALDE - Andrei Ciprian Coman şi Luckacsi Claudiu
(titulari), respectiv Viorel Vasile Buda şi Valentina Pricopie (supleanţi).
Din partea Preşedintelui României, pentru un loc - Cristina – Ancuţa Pocora
(titular) şi Alexandra Daria Pop (supleant);
Din partea Guvernului, pentru un loc – Răsvan Popescu (titular), fără propunere
de supleant.
Au mai fost înregistrate următoarele candidaturi independente:
- La Senat: Cezar Batog (titular) şi Diana Maria Cismaru (supleant);
- La Camera Deputaţilor: Grigore Cartianu )titular).
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În cursul audierilor, s-a făcut prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată
de întrebări adresate de parlamentari.
Având în vedere faptul că pentru cele 5 locuri în legătură cu care
desemnarea se face la propunerea Camerei Deputaţilor şi, respectiv a Senatului,
existau 8 propuneri, membrii celor două Comisii au hotărât să supună la vot
propunerile grupurilor parlamentare. Astfel, propunerea grupului parlamentar al
PSD Senat – dl. Nicolae Sorescu Bălaşa (titular), a primit 18 voturi pentru, 8
voturi împotrivă şi nici o abţinere, propunerile grupului parlamentar al PSD
Camera Deputaţilor – d-na Maria Monica Gubernat (titular) a primit 18
voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi nici o abţinere şi d-na Ramona Elena
Sorescu (titular) a primit 18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi nici o
abţinere;
Propunerile grupului parlamentar al PNL Senat - dl. Alexandru Kocsis
Cristea (titular) a primit 21 voturi pentru, 5 împotrivă şi nici o abţinere, şi dna Oana Simona Dincă (supleant) a primit 21 voturi pentru, 5 împotrivă şi
nici o abţinere; propunerile grupului parlamentar al PNL Camera Deputaţilor dl. Alexandru Kocsis Cristea (titular) a primit 7 voturi pentru, 19 împotrivă
şi nici o abţinere, şi d-na Oana Simona Dincă (supleant) a primit 7 voturi
pentru, 19 împotrivă şi nici o abţinere.
Propunerile grupului parlamentar al UDMR Senat – d–na Borsos Orsolya
Eva (titular) a primit 23 voturi pentru, 3 împotrivă şi nici o abţinere şi d-na
Gábor – Száfta Szende (supleant) a primit 23 voturi pentru, 3 împotrivă şi
nici o abţinere; propunerile grupului parlamentar al UDMR Camera Deputaţilor
- d–na Borsos Orsolya Eva (titular) a primit 7 voturi pentru, 19 împotrivă şi
nici o abţinere, şi d-na Oana Simona Dincă (supleant) a primit 7 voturi
pentru, 19 împotrivă şi nici o abţinere.
Propunerile grupului parlamentar al USR Camera Deputaţilor – dl. Ştefan
Voinea (titular)
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a primit 5 voturi pentru, 21 împotrivă şi nici o abţinere şi dl. Ştefan
Eugen Ghiorghiasa (supleant) a primit 5 voturi pentru, 21 împotrivă şi nici o
abţinere.
Propunerea grupului parlamentar al ALDE Senat - Luckacsi Claudiu
(titular) a primit 7 voturi pentru, 19 împotrivă şi nici o abţinere; propunerea
grupului parlamentar al ALDE Camera Deputaţilor - Luckacsi Claudiu (titular)
a primit 7 voturi pentru, 19 împotrivă şi nici o abţinere.
Propunerile Preşedintelui României- d-na Cristina – Ancuţa Pocora
(titular) a întrunit 22 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi nici o abţinere şi
d-na Alexandra Daria Pop (supleant) a întrunit 22 de voturi pentru, 4 voturi
împotrivă şi nici o abţinere.
Propunerea Guvernului – dl. Răsvan Popescu (titular) a întrunit 24 de
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi nici o abţinere.
Candidatura domnului Cezar Batog (titular)- (Senat) a întrunit 5 voturi
pentru, 21 voturi împotrivă şi nici o abţinere.
Candidatura d-nei Diana Maria Cismaru (supleant) - (Senat) a întrunit 2
voturi pentru, 22 voturi împotrivă şi nici o abţinere.
În consecinţă, Comisiile reunite au avizat favorabil candidaturile propuse
de grupurile parlamentare:
-

PSD Senat - dl. Nicolae Sorescu Bălaşa (titular);

-

PSD Camera Deputaţilor - d-na Maria Monica Gubernat şi d-na
Ramona Elena Sorescu (titular);

-

PNL Senat: dl. Alexandru Kocsis Cristea (titular) şi d-na Oana
Simona Dincă(supleant);

- UDMR Senat: d–na Borsos Orsolya Eva (titular) şi d-na Gábor –
Száfta Szende (supleant), precum şi pe cele propuse de Preşedintele
României: d-na Cristina – Ancuţa Pocora (titular), d-na Alexandra
Daria Pop (supleant) şi Guvern: dl. Răsvan Popescu (titular).
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În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 98 din
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,
candidaţii urmează să fie supuşi votului plenului Parlamentului, care urmează să
se pronunţe prin vot secret cu buletine.

S

PREŞEDINTE,
Radu Cosmin PREDA

PREŞEDINTE,
Gigel – Sorinel ŞTIRBU
SECRETAR,
Beatrice TUDOR

SECRETAR,
Lucian ROMAŞCANU
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PROIECT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE
privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. – Se numesc membri ai Consiliului Naţional al
Audiovizualului, începând cu data de 20 decembrie 2018, pentru un mandat de 6
ani, după cum urmează:
doamna Gubernat Maria Monica, membru titular, la propunerea Camerei
Deputaţilor;
doamna Sorescu Ramona Elena, membru titular, la propunerea Camerei
Deputaţilor;
domnul Bălaşa Nicolae Sorescu, membru titular, la propunerea Senatului;
domnul Cristea Alexandru Kocsis, membru titular, şi doamna Dincă Oana
Simona, membru supleant, la propunerea Senatului;
doamna Orsolya Éva Borsos, membru titular, şi doamna Szende Gábor –
Száfta, membru supleant, la propunerea Senatului;
doamna Pocora Cristina – Ancuţa, membru titular, şi doamna Pop Daria
Alexandra, membru supleant, la propunerea Preşedintelui României;
domnul Răsvan Popescu, membru titular, la propunerea Guvernului.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în
şedinţa comună din 14 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.
(2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
NICOLAE - LIVIU DRAGNEA

PREŞEDINTELE SENATULUI,
CĂLIN CONSTANTIN ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 14 noiembrie 2018
Nr. …..
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