Parlamentul României
Camera Deputaților
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 26 aprilie 2021
În ședința din data de 26 aprilie a.c. membrii Comisiei și-au desfășurat
lucrările în ședință comună cu membri Comisiei pentru cultură și media a
Senatului.
La ședința Comisiilor parlamentare reunite participarea membrilor a fost
atât fizică, cât și online.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Iulian Bulai, în
calitate de președinte al comisiei de specialitate a Camerei Deputaților. Membrii
celor două Comisii au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1.

Audierea candidaților propuși pentru ocuparea unor locuri vacante

pentru Consiliul Național al Audiovizualului.
Potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și
completările ulterioare, propunerile de candidați pentru Consiliul Național al
Audiovizualului ale instituțiilor abilitate (Senatul, Camera Deputaților,
Președintele României, Guvernul) sunt avizate în prealabil, de Comisia pentru
cultură și media a Senatului, respectiv, de Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a Camerei Deputaților, întrunite în ședință comună.
Comisiile întrunite în ședință comună au audiat următorii candidați:
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-

Din partea Camerei Deputaților, pentru un loc vacant, au fost

propuși, de către Grupul parlamentar al PNL, dl. Ionel Palăr (titular) și d-na
Valentina Andreia Postelnicu (supleant) și, de către Grupul parlamentar al PSD,
dl. Radu-Bogdan Herjeu (titular), fără propunere de supleant;
-

Din partea Președintelui României, pentru un loc vacant, au fost

propuse d-na Dorina Rusu (titular) și d-na Oana-Cosmina Mihalache (supleant);
-

Din partea Guvernului României, pentru două locuri vacante, au fost

propuși d-nii Valentin-Alexandru Jucan (titular) și Rareș-Lucian Niculescu
(supleant) și, respectiv, dl. Mircea Valentin Toma (titular) și dl. Dan Radu
(supleant).
Audierile s-au făcut cu prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată de
întrebările parlamentarilor și de răspunsurile candidaților. După încheierea
audierilor, Comisiile au procedat la vot secret. Candidaturile au întrunit
următoarele voturi:
-

Propunerile Grupului parlamentar al PNL Camera Deputaților - dl.

Ionel Palăr (titular) și d-na Valentina Andreia Postelnicu (supleant) au primit 11
voturi pentru, 3 voturi împotrivă și nicio abținere;
-

Propunerea Grupului parlamentar al PSD Camera Deputaților - dl.

Radu Herjeu a primit 1 vot pentru, 13 voturi împotrivă și nicio obținere;
-

Propunerile Președintelui României - d-na Dorina Rusu (titular) și d-

na Oana-Cosmina Mihalache (supleant) au primit 13 voturi pentru, 1 vot
împotrivă și nicio obținere;
-

Propunerile Guvernului – dl. Valentin-Alexandru Jucan (titular) a

primit 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și nicio abținere, dl. Rareș-Lucian
Niculescu (supleant) a primit 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și nicio
abținere, dl. Mircea Valentin Toma (titular), respectiv, dl. Dan Radu (supleant)
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au primit 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și nicio abținere.
În consecință, Comisiile reunite au avizat favorabil candidaturile propuse
de:
- Camera Deputaților: domnul Ionel Palăr (titular) și doamna Valentina
Andreia Postelnicu (supleant);
- Președintele României: doamna Dorina Rusu (titular) și doamna OanaCosmina Mihalache (supleant);
- Guvernul României: domnul Valentin-Alexandru Jucan (titular) și domnul
Rareș-Lucian Niculescu (supleant) și, respectiv, domnul Mircea Valentin
Toma (titular) și domnul Dan Radu (supleant).
În ziua de 26 aprilie a.c. din numărul total de 12 deputați, la lucrările
Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 10 parlamentari: domnul
președinte Iulian Bulai (Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS), domnul
vicepreședinte

Nicolae

–

Miroslav

Petrețchi

(Grupul

parlamentar

al

Minorităților Naționale), domnul deputat Ioan Vulpescu (Grupul parlamentar al
PSD), domnul deputat Iulian – Alexandru Badea (Grupul parlamentar al PSD),
domnul deputat Cristian Buican (grupul parlamentar al PNL), domnul deputat
Vasile Cîtea (Grupul parlamentar al PSD) și domnul deputat Cătălin Teniță
(Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS), absenți fiind domnul deputat
Darius Pop (grupul parlamentar al AUR) și doamna deputat Diana Adriana Tușa
(grupul parlamentar al PSD), următorii parlamentari fiind înlocuiți după cum
urmează: domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL) a
fost înlocuit de domnul deputat Kocsis – Cristea Alexandru

(Grupul

parlamentar al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al
UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Szabó Ödön (Grupul parlamentar al
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UDMR) și domnul deputat Gigel – Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL)
a fost înlocuit de domnul deputat Dan Sorin Moldovan (Grupul parlamentar al
PNL) .

PREŞEDINTE,
Iulian BULAI
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