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S I N T E Z A 
  

 lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 20 septembrie 2017 
 

În data de 19 septembrie membrii Comisiei şi-au desfăşurat 

lucrările în şedinţă comună cu membri Comisiei pentru cultură şi 

media a Senatului.  

Membrii Comisiilor au adoptat, cu majoritate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

 1. Audierea candidaţilor propuşi de cei în drept pentru a face 

parte din Consiliul de administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun.  

Au fost nominalizaţi următorii candidaţi: 

- din partea Grupurilor parlamentare ale P.S.D.: Georgică 

Severin, Ruxandra Ileana Săraru, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz 

şi Cristian George Teodorescu (titulari) şi, respectiv, Ancuţa Doina 

Florea, Cristian Zărescu, Ioan Laurenţiu Horăscu şi Adriana Popp 

(supleanţi); 

- din partea Grupurilor parlamentare ale P.N.L.: Alexandru Iulian 

Muraru şi Radu Alexandru Feldman (titulari) şi, respectiv, Ioan 

Chiorean  şi Laurenţiu Ichim (supleanţi); 

- din partea Grupurilor parlamentare ale U.S.R.: Angelo Nicolae 

Mitchievici (titular) şi Mihai Radu Vancu (supleant); 
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- din partea Grupurilor parlamentare ale A.L.D.E.: Andrei 

Ciprian Coman (titular) şi Bogdan Lucian Dospinescu (supleant); 

- din partea Grupurilor parlamentare ale U.D.M.R.: Demeter 

András István (titular) şi Romanszki Zsuzsa (supleant); 

- din partea Grupului parlamentar al P.M.P. din Camera 

Deputaţilor: Alin Baciu (titular), fără propunere pentru supleant; 

- din partea Preşedintelui României: Dragoş Gabriel Pătlăgeanu 

(titular) şi Camelia Tatiana Ilie (supleant); 

- din partea Guvernului României: Maria Ţoghină (titular), fără 

propunere pentru supleant; 

- din partea personalului angajat al Societăţii Române de 

Radiodifuziune: Adrian Valentin Moise şi Gabriel George 

Bassarabescu (titulari) şi, respectiv, Nicoleta Viorica Balaci şi 

Constantin Puşcaş (supleanţi) 

- din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale: 

Milan Miroslav Manyura (titular) şi Roxana Georgeta Gheorghe 

(supleant). 

 În debutul şedinţei, preşedintele Comisiei pentru cultură 

şi media a Senatului, dl. senator Radu Cosmin Preda, a anunţat că, 

potrivit algoritmului parlamentar, Grupurile parlamentare ale 

A.L.D.E. nu au dreptul la un loc în Consiliul de administraţie al 

Societăţii Române de Radiodifuziune. Ca urmare, cele două Comisii 

au hotărât, în unanimitate, ca propunerile formulate de Grupurile 

parlamentare ale A.L.D.E. să nu fie supuse la vot. De asemenea, s-a 

anunţat faptul că Grupul parlamentar al P.M.P. din Camera 
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Deputaţilor şi-a retras propunerea de candidat pentru Consiliul de 

administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Candidaţii şi-au prezentat, pe scurt, activitatea, precum şi 

principalele obiective în viitoarea calitate, de membri în Consiliul 

de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi au 

răspuns întrebărilor formulate de senatorii şi deputaţii membri ai 

celor două Comisii. 

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au 

procedat la vot. Atât candidaţii pentru posturile de titular în 

Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, 

cât şi supleanţii au fost avizaţi cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi. 

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 propus de Preşedintele României 

pentru postul de membru supleant în Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, ca urmare a demisiei doamnei Daniela Bârsan, 

începând cu data de 16 martie 2015, din calitatea de membru 

supleant al doamnei Dorina Rusu, membru în Consiliul Naţional al 

Audiovizualului. 
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 Comisiile s-au întrunit în şedinţă comună în data de 19 

septembrie 2017 şi au procedat la audierea candidatului. În cursul 

audierii, doamna Cristiana Narcisa Manciu a făcut o prezentare 

sintetică a CV-ului său şi a răspuns întrebărilor formulate de 

parlamentari.  

După încheierea audierii, Comisiile au avizat favorabil 

candidatura doamnei Cristiana Narcisa Manciu, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi (20 voturi pentru şi 2 abţineri). 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 

504/2002 şi ale art. 83 din Regulamentul şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, candidatura se supune votului 

plenului Parlamentului. 

La propunerea domnului senator Radu Cosmin Preda, 

preşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului, ca urmare 

a votului exprimat de către parlamentari, ordinea de zi a fost 

suplimentată cu un nou punct, punctul 3. 

3. Dezbaterea Raportului de activitate şi a Contului privind 

execuţia bugetară a Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Din partea  

Societăţii Române de Televiziune au fost de faţă următorii 

reprezentanţi: doamna Irina Radu, preşedinte – director general, 

doamna Doina Gradea, membru al Consiliului de administraţie, 

doamna Carla Tompea, directorul Direcţiei Programe şi doamna 

Liliana Potecă, directorul Departamentului Economic. Dezbaterile 

s-au desfăşurat în absenţa reprezentanţilor Grupurilor parlamentare 

ale P.N.L., care au părăsit sala de şedinţă. Membrii Comisiilor 
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reunite au analizat conţinutul Raportului de activitate pe anul 2016, 

precum şi avizul comun transmis de Comisiile pentru buget, finanţe 

şi bănci ale Parlamentului, prin care s-a avizat negativ Contul 

privind execuţia bugetară pe anul 2016.  

La încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au procedat la 

votarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Societăţii Române 

de Televiziune. S-a procedat la vot secret cu buletine. Cu 17 voturi 

pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri, Comisiile pentru cultură ale 

celor două Camere au hotărât să propună plenului Parlamentului 

respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie 

bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016. 

În data de 19 septembrie 2017, din numărul total de 15 

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

15 parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil-

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 
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Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD).  

În data de 20 septembrie 2017 din numărul total de 15 

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

14 parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil-

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD) şi doamna 

deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absent a 

fost domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al 

PSD). 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU  
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