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 Vă înaintăm, alăturat, Avizul comun al Comisiei pentru cultură şi  media a 

Senatului şi al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaţilor cu privire la desemnarea  domnului Georgică Severin,  în 

calitate de membru titular propus de Guvern, în Consiliul de administraţie al 

Societăţii Române de Televiziune. 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 

 

Lucian ROMA�CANU 

 

 

 Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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AVIZ COMUN 
cu privire la desemnarea  domnului Georgică Severin,  în calitate de 

membru titular, propus de Guvern, în Consiliul de administraţie  

al Societăţii Române de Televiziune 

 

 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 

republicată, 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 21 martie 2017, în vederea audierii domnului 

Georgică Severin, propus de Guvern pentru un post de membru titular în 

Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, pentru locul 

rămas vacant în urma demisiei domnului George Orbean, numit fără supleant. 

Candidatul a făcut o scurtă prezentare a propriei activităţi şi a obiectivelor 

pe care le vizează în mandatul pentru care candidează.  

După finalizarea audierii, membrii celor două Comisii au procedat la vot. 

Candidatura domnului Georgică Severin a fost votată cu majoritate de voturi: 16 

voturi pentru şi 2 abţineri. 

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil 

candidatura persoanei audiate şi, conform prevederilor art. 20, alin. (4) 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 candidatura domnului 

Georgică Severin pentru ocuparea locului de membru titular în Consiliul de 

administraţie al Societăţii Române de Televiziune, pentru un rest de mandat, 

până la finalizarea mandatului actualului Consiliu de administraţie, numit prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 5 din data de 22 martie 2016. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 

      PREŞEDINTE, 

 
 

Lucian ROMAŞCANU 
 
 
 

 
 

      Gigel Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR, 
 
 
 

Cornel Cristian RĂSMERIŢĂ       

       SECRETAR, 
 
 
 

      Beatrice TUDOR 
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