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  BIROUL PERMANENT AL SENATULUI 
 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 În temeiul prevederilor  art.21 alin (3) din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a 

Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, vă înaintăm Avizul Comun al Comisiei pentru 

cultură şi media a Senatului şi al Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor privind numirea domnului Stelian 

TĂNASE  în funcţia de director general interimar al Societăţii Române 

de Televiziune. 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE,                                     
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Florin-Alexandru ALEXE          
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A V I Z    C O M U N 
Privind numirea domnului Stelian TĂNASE în funcţia de    

      director general interimar al Societăţii Române de Televiziune 
 
 Ca urmare a respingerii Raportului de activitate şi a contului de 

execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012 şi a 

hotărârii Camerelor reunite ale Parlamentului, Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a Camerei Deputaţilor s-au reunit în şedinţă comună în data de 20 

decembrie 2013, pentru audierea domnului  Stelian TĂNASE în vederea 

numirii sale în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de 

Televiziune. 

 Domnul Stelian TĂNASE a făcut o scurtă prezentare a activităţii sale 

şi a răspuns întrebărilor formulate de membrii celor două Comisii. După 

încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au avizat favorabil, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi în sală în momentul votului 

candidatura domnului Stelian TĂNASE pentru funcţia de director general 

interimar al Societăţii Române de Televiziune. 
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