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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din ziua de 15 noiembrie 2021 
 

În data de 15 noiembrie membrii Comisiei și-au desfășurat 

lucrările în ședință comună cu membri Comisiei pentru cultură și 

media a Senatului.  

Lucrările Comisiilor au fost conduse de domnul senator Badea 

Viorel - Riceard, președinte al Comisiei pentru cultură și media a 

Senatului. 

Membrii celor două Comisii au adoptat, cu majoritate de 

voturi, următoarea ordine de zi:  

1.    Audierea candidaților propuși de cei în drept pentru a face parte 

din Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun.  

Au fost nominalizați următorii candidați: din partea Grupurilor 

parlamentare ale P.S.D.: Georgică Severin, Lucian Ghimiși și Anca 

Elena Dindirică (titulari), respectiv, Radu-Alexandru Vințeanu 

(supleant); din partea Grupurilor parlamentare ale P.N.L.: Radu 

Carp și Mihai Firică (titulari) și, respectiv, Sergiu Bogdan Zereș și 

Gheorghe Croitoru (supleanți); din partea Grupurilor parlamentare 

ale U.S.R.: Valentin Andrei Enescu (titular) și Alexandru Gabriel 

Gherghescu (supleant); din partea Grupurilor parlamentare ale 
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A.U.R.: Dorothea Ionescu (titular) și Pericle – Iulian Capsali 

(supleant); din partea Grupurilor parlamentare ale U.D.M.R.: 

Hajnalka Nagy - Debreczeni (titular) și Aliz-Timea Anderco 

(supleant); din partea Președintelui României: Christel Ţopescu 

(titular) și Bogdan – Alexandru Cuza (supleant); din partea 

Guvernului României: Dan Cristian Turturică (titular), fără 

propunere pentru supleant; din partea personalului angajat al 

Societății Române de Televiziune: Dinesz Dietlinde și Gabriela 

Luminița Iordănescu (titulari) și, respectiv, Emanuel Sorin Torică și 

Onea Pascal Florin Bogdan (supleanți); din partea Grupului 

Parlamentar al Minorităților Naționale: Borislav Velimirovici 

(titular) și Gjorgji Ivanovski (supleant). 

  

Candidații și-au prezentat, pe scurt, activitatea, precum și 

principalele obiective în viitoarea calitate, de membri în Consiliul 

de administrație al Societății Române de Televiziune și au răspuns 

întrebărilor formulate de senatorii și deputații membri ai celor două 

Comisii.  

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au 

procedat la vot secret cu buletine. Din cele 21 de voturi valabil 

exprimate, candidații au obținut după cum urmează: Georgică 

Severin, 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă; Lucian Ghimiși, 19 

voturi pentru și 2 voturi împotrivă; Elena Anca Dindirică, 19 voturi 

pentru și 2 voturi împotrivă; Radu Alexandru Vințeanu, 19 voturi 

pentru și 2 voturi împotrivă; Radu Carp, 20 de voturi pentru și un 

vot împotrivă; Mihai Firică, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; 
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Sergiu Bogdan Zereș, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; 

Gheorghe Croitoru, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; 

Valentin – Andrei Enescu, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; 

Alexandru Gabriel Gherghescu, 20 de voturi pentru și un vot 

împotrivă; Dorothea Ionescu, 20 de voturi pentru și un vot 

împotrivă; Pericle Iulian Capsali, 18 voturi pentru și 3 voturi 

împotrivă; Hajnalka Nagy – Debreczeni, 20 de voturi pentru și un 

vot împotrivă; Aliz-Timea Anderco, 20 de voturi pentru și un vot 

împotrivă; Christel Țopescu, 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă; 

Bogdan – Alexandru Cuza, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; 

Dan Cristian Turturică, 12 voturi pentru și 9 voturi împotrivă; 

Dinesz Dietlinde, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; Gabriela 

Luminița Iordănescu, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; 

Emanuel Sorin Torică, 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă; Florin 

Bogdan Onea Pascal, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă; 

Borislav Velimirovici, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă și 

Gjorgji Ivanovski, 20 de voturi pentru și un vot împotrivă. 

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat 

favorabil candidaturile persoanelor audiate și, conform prevederilor 

art. 19, alin.(5) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și 

funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune, republicată, și au propus plenului 

Parlamentului României spre aprobare lista de candidați pentru 

Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune. 
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2. Audierea candidaților desemnați pentru a face parte din 

Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. 

Au fost nominalizați următorii candidați: din partea Grupurilor 

parlamentare ale P.S.D.: Ruxandra Ileana Săraru, Radu-Bogdan 

Herjeu și Răzvan-Ioan Dincă (titulari) și, respectiv, Mircea Pospai 

(supleant); din partea Grupurilor parlamentare ale P.N.L.: Radu 

Alexandru Feldman și Alexandra Bogdan (titulari) și, respectiv, 

Mihai Moga și Ioan Victor Cernea (supleanți); din partea Grupurilor 

parlamentare ale U.S.R.: Liviu Cătălin Popescu (titular) și Gabriel 

George Basarabescu (supleant); din partea Grupurilor parlamentare 

ale A.U.R.: Sorin Faur (titular) și Fabian-Cristian Radu (supleant); 

din partea Grupurilor parlamentare ale U.D.M.R.: Bodoczi 

Annamária (titular) și Zahoranszki Brigitta-Eva (supleant); din 

partea Președintelui României: Dragoş Gabriel Pătlăgeanu (titular) 

și Camelia Tatiana Ilie (supleant); din partea Guvernului României: 

Maria Ţoghină (titular), fără propunere pentru supleant; din partea 

personalului angajat al Societății Române de Radiodifuziune: Oana 

Adina Rusu și Marius Dorian Tănase (titulari) și, respectiv, Răzvan 

Dumitrescu și Alin Pop (supleanți); din partea Grupului parlamentar 

al Minorităților Naționale: Milan Miroslav Manyura (titular) și 

Roxana Georgeta Gheorghe (Amzăr) (supleant). 

Candidații și-au prezentat, pe scurt, activitatea, precum și 

principalele obiective în viitoarea calitate, de membri în Consiliul 

de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și au 
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răspuns întrebărilor formulate de senatorii și deputații membri ai 

celor două Comisii. 

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au 

procedat la vot secret cu buletine. Din cele 24 de voturi valabil 

exprimate, candidații au obținut după cum urmează: Ruxandra 

Ileana Săraru, 21 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă; Radu – 

Bogdan Herjeu, 20 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă; Răzvan – 

Ioan Dincă, 21 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă; Mircea 

Pospai, 21 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă; Radu Alexandru 

Feldman,  21 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă; Alexandra 

Bogdan, 22 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă; Mihai Moga, 21 

de voturi pentru și 3 voturi împotrivă; Victor Ioan Cernea, 22 de 

voturi pentru și 2 voturi împotrivă; Liviu Cătălin Popescu, 21 de 

voturi pentru și 3 voturi împotrivă; Gabriel George Basarabescu, 21 

de voturi pentru și 3 voturi împotrivă; Sorin Faur, 20 de voturi 

pentru și 4 voturi împotrivă; Fabian – Cristian Radu, 20 de voturi 

pentru și 4 voturi împotrivă; Bodoczi Annamaria, 22 de voturi 

pentru și 2 voturi împotrivă; Zahoranszki Brigitta-Eva, 22 de voturi 

pentru și 2 voturi împotrivă; Dragoș Gabriel Pătlăgeanu, 22 de 

voturi pentru și 2 voturi împotrivă; Camelia Tatiana Ilie, 22 de 

voturi pentru și 2 voturi împotrivă; Maria Țoghină, 22 de voturi 

pentru și 2 voturi împotrivă; Oana Adina Rusu, 21 de voturi pentru 

și 3 voturi împotrivă; Marius Dorian Tănase, 21 de voturi pentru și 

3 voturi împotrivă, Răzvan Dumitrescu, 21 de voturi pentru și 3 

voturi împotrivă; Alin Pop, 21 de voturi pentru și 3 voturi 

împotrivă; Milan Miroslav Manyura, 22 de voturi pentru și 2 voturi 
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împotrivă și Roxana Georgeta Gheorghe (Amzăr), 22 de voturi 

pentru și 2 voturi împotrivă. 

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat 

favorabil candidaturile persoanelor audiate și, conform prevederilor 

art. 19, alin.(5) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și 

funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune, republicată, și au propus plenului 

Parlamentului României spre aprobare lista de candidați pentru 

Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune. 

În data de 15 noiembrie 2021, din numărul total de 12 

deputaţi, la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

12 parlamentari: domnul președinte Iulian Bulai (Grupul 

parlamentar al Alianței USR PLUS), domnul vicepreședinte 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), domnul deputat Darius 

Pop (grupul parlamentar al AUR), domnul deputat Gigel – Sorinel 

Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Cătălin Teniță 

(Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS) și doamna deputat 

Diana Adriana Tușa (Grupul parlamentar al PSD), următorii 

parlamentari fiind înlocuiți după cum urmează: domnul 

vicepreședinte Nicolae – Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al 

Minorităților Naționale) a fost înlocuit de domnul deputat Ionel 

Stancu (Grupul parlamentar al Minorităților Naționale), domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL) a fost 
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înlocuit de domnul deputat Iulian Alexandru Muraru (Grupul 

parlamentar al PNL) și domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul 

parlamentar al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Szabó 

Ödön (Grupul parlamentar al UDMR). 

 

         PREŞEDINTE,                               

         Iulian BULAI  

        


