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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 16 decembrie 1998, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 

cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. Dezbatere în vederea 

întocmirii avizului. Comisiile au avizat favorabil proiectul de lege, cu modificări. 

2. Informare prezentată de dnii. Gálfalvi Zsolt şi Cristian Hadji Culea cu privire la 

activitatea Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune de la numirea 

sa, până în prezent. 

În urma prezentării unei scurte informări, parlamentarii au făcut observaţii şi au 

formulat recomandări cu privire la unele probleme actuale ale Societăţii Române de 

Televiziune, insistând asupra emisiunii Opinia publică, difuzată în ziua de 8 decembrie 

1998. Membrii celor două Comisii au recomandat, în special, exercitarea unui real control 

editorial în Societatea Română de Televiziune, aşa cum este el prevăzut de legislaţia în 

vigoare, şi alegerea unor moderatori competenţi şi neutri, mai ales, pentru emisiunile cu 

caracter social – politic. 

3. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune pentru perioada 1 ianuarie 1997 – 30 iunie 1998. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Au fost prezenţi majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie. 

În urma dezbaterilor, Comisiile au avizat favorabil activitatea Consiliului, cu 

recomandări. 

4. Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul 

1997. Continuarea dezbaterilor, în vederea întocmirii raportului. Au fost prezenţi 
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majoritatea membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului. Comisiile au încheiat 

dezbaterea Raportului, avizându-l favorabil, cu recomandări. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 3, lipsind dnii. deputaţi 

Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR), Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD) şi Radu Ştefan 

Mazăre (independent). 
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Gabriel ŢEPELEA  
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