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PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 10 decembrie 1997 

  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind dna. deputat Eugenia 

Moldoveanu (G.P. al PDSR), şi dnii. deputaţi Radu Ştefan Mazăre (independent) şi Vasile 

Vetişanu (G.P. al PNŢCD-Civic-Ecologist). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea şi de 

dnul. Alexandru Sassu, vicepreşedinte al Comisiei. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. Întâlnire cu d-nii Dan Chirondojan, secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi 

Mircea Sorin Moldovan, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, în legătură cu 

problema stabilirii nivelului taxelor pentru acordarea licenţelor de emisie şi a autorizaţiei 

tehnice de funcţionare de către Consiliul Naţional al Audiovizualului şi de către Ministerul 

Comunicaţiilor. La întâlnire au participat, din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, 

dna. Cristina Ciucă şi dl. Mircea Baciu, membri ai Consiliului, şi dna. Margareta Doina 

Tănase, director. 

 Membrii Comisiei au recomandat invitaţilor să iniţieze o ordonanţă de urgenţă care să 

modifice art. 42 din Legea audiovizualului în sensul de acorda atât Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, cât şi Ministerului Comunicaţiilor, dreptul de a stabili tarifele pentru 

activităţile specifice. Invitaţii au fost de acord cu propunerea formulată, urmând să elaboreze 

un proiect de ordonanţă de urgenţă pe care să-l supună atenţiei Guvernului.  
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea 

Fondului Cinematografic Naţional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat 

dl. Radu Gabrea, preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei şi dl. Ioan Onisei, secretar 
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de stat la Ministerul Culturii. Au fost dezbătute şi votate, cu amendamente, articolele 21 - 25 

din Ordonanţă. 

 3. Diverse.  

 Dezbaterile în vederea întocmirii raportului la Propunerea legislativă privind 

sponsorizarea şi mecenatul au fost amânate, până la încheierea votării proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 

 În legătură cu unele luări de poziţie faţă de recenta Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului, care a fost adoptată de Camera Deputaţilor 

în şedinţa sa din 27 noiembrie 1997, Comisia a decis să emită un comunicat de presă în care 

să explice necesitatea adoptării Propunerii legislative în forma actuală.  

 Comisiei i s-au adresat, pe de o parte, dl. secretar de stat din Ministerul Afacerilor 

Externe, Lazăr Comănescu, transmiţând, în copie, o scrisoare a Direcţiei Generale X din 

Comisia Europeană, şi, pe de altă parte, dna. Doina Popa, preşedintele director general al 

World Trade Center Bucureşti. 

 Comisia a hotărât să lucreze în timpul vacanţei parlamentare, în zilele de 26 - 29 

ianuarie 1998, pentru a finaliza dezbaterile la rapoartele şi avizele pe care le are pe agendă. În 

ziua de 28 ianuarie va avea loc o şedinţă comună cu Comisia pentru cultură, artă, mijloace de 

informare în masă a Senatului, în care vor fi dezbătute rapoartele restante la raportul consilului 

de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi la raportul Consiliului Naţional al 

Audiovizualului pentru anul 1996.  

 Au fost discutate alte memorii sosite pe adresa Comisiei. 
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