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PROCES – VERBAL 

al şedinţei comune din data de 3 iulie 2012 
 

În data de 3 iulie 2012 din numărul total de 19 membri, la lucrările comune ale 

Comisiilor au fost prezenţi 15 deputaţi, domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR) fiind înlocuit de domnul deputat Kötö Iosif (G.P. al UDMR). Absenţi au fost  

următorii: doamna deputat Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), doamna deputat 

Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al 

PD-L) şi domnul deputat Márton Árpád-Francisc (G.P. al UDMR).  

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună împreună cu membri 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului. Lucrările 

Comisiilor au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Audierea persoanei desemnate de către membrii Consiliului de administraţie 

pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun 

consultativ. 

Ca urmare a adresei nr. c/1881 din 29 iunie 2012, transmisă Parlamentului 

României de către domnul Demeter Andras Istvan, prin care solicita celor două Camere 

ale Parlamentului să  fie absolvit de obligaţiile ce ii revin, în calitate de preşedinte al 

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, potrivit Hotărârii 

Parlamentului nr. 38/2010, membri Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune s-au întrunit în şedinţă, în data de 3 iulie a.c., pentru desemnarea unui 

candidat, dintre membrii titulari ai Consiliului, pentru funcţia de preşedinte. 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin (7), privind procedurile de numire, 

Comisiile s-au într-unit în şedinţă comună, la data de 3 iulie a.c. în vederea audierii 

domnului Ovidiu Miculescu şi întocmirii avizului comun consultativ.  
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Domnul Miculescu  a făcut o scurtă prezentare a activităţii proprii, precum şi a 

măsurilor pe care consideră necesar a fi implementate, mai cu seamă pe cele referitoare 

la demararea unui proces de modernizare a sistemului instituţional învechit, în scopul 

creşterii calităţii recepţiei la beneficiarii de programe. Domnul Ovidiu Miculescu a 

răspuns  întrebărilor  formulate de parlamentari. Au luat cuvântul: doamna preşedinte 

Raluca Turcan, domnul deputat Mădălin Voicu şi domnul deputat Theodor Paleologu; 

iar din partea Comisiei de specialitate de la Senat au luat cuvântul: domnul senator 

Radu Alexandru Feldman, domnul senator Georgică Severin  şi domnul senator Mircea 

Diaconu. Doamna preşedinte Raluca Turcan a adresat o întrebare în legătură cu 

potenţialul conflict de interese în care s-ar afla domnul Ovidiu Miculescu, având în 

vedere faptul că, actualmente este manager de proiect în cadrul Societăţii Naţionale de 

Radiocomunicaţii. Domnia sa a răspuns că, în situaţia în care va fi validat de plenul 

Parlamentului va renunţa, în intervalul de timp prevăzut de lege, la poziţia pe care o 

deţine actualmente în cadrul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii. 

La finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritatea 

voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, să prezinte plenului reunit un aviz 

comun favorabil pentru candidatura domnului Ovidiu Miculescu la funcţia de 

preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 

 

 

 

   
PREŞEDINTE, 

 
Raluca TURCAN 

 
SECRETAR, 

 
 Florin Costin PÂSLARU 
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