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NewsIn
Valentin Nicolau, propus de grupul deputaţilor PSD pentru CNA
Fostul preşedinte director general al TVR, Valentin Nicolau, este propus de către grupul PSD al Camerei
Deputaţilor în locul de membru al CNA, rămas vacant prin decesul lui Ralu Filip.
Propunerea va fi prezentată luni în cadrul Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Valentin Nicolau va ocupa
locul de membru al CNA, care a rămas liber prin decesul lui Ralu Filip.
Secretarul Camerei Deputaţilor Ioan Munteanu a declarat, lunea trecută, că grupul PSD din Camera Deputaţilor
urmează să facă, până la începutul acestei săptămâni, o nouă nominalizare pentru locul rămas vacant în urma
decesului lui Ralu Filip, CNA solicitând Camerei Deputaţilor un nou membru.
CNA a solicitat, pe 4 iunie, Camerei Deputaţilor să declanşeze procedura de numire a unui membru în Consiliu,
pe locul rămas vacant în urma decesului preşedintelui CNA Ralu Filip. Potrivit scrisorii semnate de
vicepreşedintele CNA Attila Gasparik, locul devenit vacant în Consiliu nu poate fi ocupat de către un supleant
până la expirarea mandatului titularului, deoarece acesta a fost numit printr-o Hotărârea a Camerei Deputaţilor
care nu prevedea şi desemnarea unui membru supleant.
Ioan Munteanu a precizat că, până lunea viitoare, grupul PSD va trebui să facă o nouă nominalizare.
Prerogativele lui Ralu Filip au fost preluate temporar de vicepreşedintele Attila Gasparik. Ralu Filip a fost numit în
componenţa CNA la propunerea Camerei Deputaţilor. Pe locul rămas vacant Camera Deputaţilor va trebui să
propună un nou titular şi un supleant, iar, potrivit Articolului 11 din Legea Audiovizualului, propunerea va fi
înaintată birourilor permanente ale celor două Camere.
Birourile permanente înaintează propunerea comisiilor permanente de specialitate pentru audierea candidaţilor
care se va face într-o şedinţă comună. În urma audierii, comisiile de specialitate întocmesc un aviz comun pe
care îl prezintă în şedinţă comună a Camerei Deptuaţilor şi Senatului. Candidaturile se aprobă cu votul majorităţii
deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului celor două Camere.
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