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PROCES -VERBAL 

al şedinţei comune a Comisiei, împreună cu Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă a Senatului, din ziua de 24 iunie 1998 

  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind dnii. deputaţi Alexandru 

Sassu, Victor Babiuc (G.P. al USD-PD), Kakkasy Alexandru (G.P. al UDMR), Radu 

Ştefan Mazăre (independent) şi Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR). 

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

de dl. senator Eugen Vasiliu, preşedintele Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă a Senatului.  

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

1. Raportul Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul 1997. Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Au participat 7 din cei 11 membri ai Consiliului Naţional al 

Audiovizualului: Mircea Sorin Moldovan, preşedinte, Mircea Baciu, Cristina Ciucă, 

Nicolae Corjos, Marin Traian, Ecaterina Oproiu şi Constantin Vaeni, membri. A fost 

prezentă dna. Georgeta Davidescu, director general în Consiliul Naţional al 

Audiovizualului. 

Dl. Mircea Sorin Moldovan a făcut o prezentare a Raportului, după care, membrii 

Consiliului Naţional al Audiovizualului au răspuns la întrebările senatorilor şi deputaţilor 

prezenţi. Au formulat întrebări dnii. deputaţi Márton Árpád Francisc, Puiu Haşotti şi 

Mădălin Voicu, Gheorghe Şerban şi dl. senator Nicoale Zavici.  

În concluzie, a fost reiterată necesitatea amendării Legii Audiovizualului, în acord 

cu modificările constatate atât în ţară, cât şi pe plan european.  

Comisiile vor relua dezbaterea, la următoarea lor şedinţă comună.  

Pe de altă parte, membrii Comisiilor au solicitat  
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2. Diverse. 

Comisiile au hotărât să audieze candidaţii pentru posturile vacante în Consiliul 

Naţional al Audiovizualului, în cursul zilei de 24 iunie, de la ora 15.00. 

3. În şedinţă separată, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

a avizat favorabil toţi candidaţii grupurilor parlamentare pentru postul vacant din 

Consiliul Naţional al Audiovizualului, care revine Camerei Deputaţilor. 

 

 

    
   

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


