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S I N T E Z A 
  

lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17, 18 şi 19 iunie 2014 
 

Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor 

s-au întrunit în şedinţă comună, în data de 16 iunie 2014, în vederea 

audierii candidaţilor desemnaţi de cei în drept pentru a face parte 

din noul Consiliu de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de 

voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru noul Consiliu de 

Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului comun. Au fost nominalizaţi următorii 

candidaţi: 

- din partea Grupurilor parlamentare ale PSD: Mirela 

Ioana Fugaru, Virgil Daniel Ilie şi Ruxandra Săraru (titulari) 

şi, respectiv, Maria-Denise Theodoru, Lavinia Nicoleta Ghişa 

şi Ştefania Bârlibescu (supleanţi); 

- din partea Grupurilor parlamentare ale PNL: Alexandru 

Ducu Bertzi (titular) şi Alexandru Iulian Muraru (supleant); 
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- din partea Grupurilor parlamentare ale PD-L: Radu 

Alexandru Feldman (titular) şi Ioan Chiorean (supleant); 

- din partea Grupurilor parlamentare ale PC: Alina 

Stanciu (titular) şi Monica Magdalena Ghineţ (supleant); 

- din partea Grupurilor parlamentare ale UDMR: Demeter 

András István (titular) şi Áoston Hugó (supleant); 

- din partea Grupului parlamentar al PP-DD din Camera 

Deputaţilor: Alexandra Dumitraşcu (titular), fără propunere 

pentru supleant; 

- din partea Preşedintelui României: Maria Ţoghină 

(titular), fără propunere pentru supleant; 

- din partea Guvernului României: Ovidiu Miculescu 

(titular) şi Gabriel Croitoru (supleant); 

- din partea personalului angajat al Societăţii Române de 

Radiodifuziune: Nicoleta Viorica Balaci şi Adrian Doroş 

(titulari) şi, respectiv, Marius Dorian Tănase şi Mihai Vasile 

Maiorescu (supleanţi); 

- din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale din Camera Deputaţilor: Ana Florea (titular) şi Maria 

Dobrescu (supleant). 

Candidaţii au făcut câte o scurtă prezentare a propriei activităţi 

şi au răspuns la întrebările formulate de parlamentarii membri ai 

celor două Comisii. După finalizarea audierilor, membrii celor două 

Comisii au procedat la vot. Candidaţii au fost avizaţi favorabil, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi, cu excepţia candidaţilor din 
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partea personalului angajat al Societăţii Române de Radiodifuziune, 

care au fost avizaţi favorabil cu majoritate de voturi ( 22 de  voturi 

pentru şi 6 abţineri). 

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat 

favorabil candidaturile persoanelor audiate 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. 

2. Audierea candidatului pentru funcţia de preşedinte al 

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. 

 După votul plenului reunit al Parlamentului României asupra 

componenţei noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române 

de Radiodifuziune, Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaţilor s-au întrunit în şedinţă comună, în data de 16 

iunie 2014, pentru audierea candidatului recomandat de către 

membrii noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Domnul Ovidiu Miculescu, a fost desemnat cu 

unanimitate de voturi de către membrii titulari ai Consiliului, drept 

candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie.  

Domnul Ovidiu Miculescu a făcut o prezentare sintetică a 

liniilor directoare ale strategiei pe care o are în vedere pentru noul 
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mandat. După audierea candidatului, membrii Comisiilor au avizat 

favorabil, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votului desemnarea d-lui Ovidiu Miculescu în calitate de 

candidat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. În 

conformitate cu prevederile art. 19 alin.(7) din Legea nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, 

Comisiile permanente de specialitate au supus votului plenului 

Parlamentului această candidatură.  

În zilele de 17, 18 şi 19 iunie a.c. Comisia au avut în program 

studiu individual pe problematica timbrului cultural şi a drepturilor 

de autor şi drepturilor conexe dreptului de autor. 

În ziua de  16 iunie a.c. din numărul total de 22 de membri au 

fost prezenţi la Comisie 21 de deputaţi: dl. preşedinte Gigel Sorinel 

Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. 

al PSD), dl. vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), 

dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor 

Naţionale), dl. secretar Florin - Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. 

secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Dragoş 

Ionel Gunia (neafiliat), dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC), d-na 

deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na deputat Marioara 

Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat 

Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan Cristian Popescu 

(G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat 



 

 

 

5 

Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian 

(G.P. al PNL), d-na deputat Adriana Diana Tuşa (neafiliat) şi dl. 

deputat Ioan Vulpescu (G.P. PSD);  dl. deputat Lucian-Manuel 

Ciubotaru (G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. deputat Costel Alexe 

(G.P. al PNL), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD) a fost 

înlocuit de doamna deputat Laura Marin (G.P. al PSD) şi dl. deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat Szabó 

Ödön (G.P. al UDMR), iar absent a fost domnul deputat Traian 

Dobrinescu (GP al PNL). 

În zilele de 17, 18 şi 19 iunie a.c. din numărul total de 22 de 

membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Márton 

Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici ( GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - 

Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe 

(G.P. al PNL), dl. deputat Lucian-Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), 

dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC), dl. deputat Dragoş Ionel 

Gunia (neafiliat), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), d-na 

deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al 

PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (neafiliat), dl. deputat Dan 

Cristian Popescu (G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al 

PSD), dl. deputat Mihai Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat 

Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian 

(G.P. al PNL), d-na deputat Adriana Diana Tuşa (neafiliat) şi dl. 
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deputat Ioan Vulpescu (G.P. PSD); absenţi au fost dl. deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi dl. deputat Traian Dobrinescu 

(GP al PNL). 
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