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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei comune cu membrii Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de

informare în masă a Senatului, din ziua de 13 decembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi, lipsind d-nele deputate Leonida

Iorga Lari, Irina Loghin şi Lia Olguţa Vasilescu (G.P. al PRM) şi Monica Octavia Musca

(G.P. al PNL) şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Ion Dolănescu, Constantin Duţu (G.P. al

PRM), Ioan Onisei şi Alexandru Sassu (G.P. al PD). D-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al

PSD) a fost înlocuit de d-na deputat Aura Vasile.

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare şi de d-nul Adrian Păunescu, preşedintele Comisiei pentru cultură, culte, artă şi

mijloace de informare în masă. Comisiile au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor

prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Propunerea unui candidat pentru ocuparea funcţiei de director interimar al

Societăţii Române de Radiodifuziune, ca urmare a respingerii raportului anual de

activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000 şi a demiterii

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a

Camerei Deputaţilor, d-nul Mihai Adrian Mălaimare, l-a propus, în vederea nominalizării

pentru funcţia de director interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, pe d-nul

Dragoş Şeuleanu, director general executiv al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Propunerea a fost susţinută de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul deputat

Slavomir Gvozdenovici şi de d-nii senatori Adrian Păunescu, Grigore Zanc, Eugeniu

Constantin Florescu. Fiind singura propunere formulată, d-nul Şeuleanu a fost audiat de

Comisii, în vederea nominalizării.

După prezentarea programului său, pentru perioada interimatului, d-nul Şeuleanu a

răspuns la întrebările parlamentarilor. Au participat la dezbateri şi au pus întrebări d-nul

preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nii deputaţi
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Slavomir Gvozdenovici, Kelemen Hunor şi Eugen Nicolicea, precum şi de-nul senator

Adrian Păunescu.

Ca urmare a încheierii audierii, membrii Comisiilor s-au exprimat prin vot.

Propunerea nominalizării d-nului Şeuleanu drept director interimar al Societăţii Române

de Radiodifuziune a fost votată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (18), urmând ca

plenul Parlamentului să ia în dezbatere propunerea Comisiilor. Termenul de exercitare a

mandatului interimar, propus de membrii Comisiilor, cu majoritatea voturilor celor

prezenţi, a fost cel maxim legal, de şase luni. Propunerea d-nului secretar Márton Árpád

Francisc, pentru stabilirea unui mandat de trei luni, nu a mai fost supusă la vot, prima

propunere întrunind majoritatea (12) voturilor celor prezenţi, în vreme ce trei parlamentari

s-au pronunţat împotrivă şi unul s-a abţinut.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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