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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

S I N T E Z A

lucrªrilor ”edinþei din ziua de 28 aprilie 1999

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª ”i-a desfª”urat lucrªrile în ziua

de 28 aprilie 1999,  având urmªtoarea ordine de zi:

1. Propunere legislativª pentru modificarea ”i completarea Legi nr.48/1992 a

Audiovizualului (iniþiator dl. deputat George “erban, preluatª de dna. deputat Maria Iacob ”i

dl.deputat Alexandru Ioan Badea). Dezbateri în vederea întocmirii raportului (procedurª de

urgenþª). Invitaþi din partea Consiliului Naþional al Audiovizualului dna.Mariana Jurian � director

general, dna. Cristina Ciucª � membru al Consiliului ”i dl. “erban Madgearu � membru al

Consiliului.

Au fost discutate ”i votate cu unanimitate de voturi primele 2 articole ale Secþiunii I din

Capitolui I (rªmânªnd în suspensie aliniatul 4 ”i 6 al art.1) ”i primul articol al Secþiunii a II-a al

aceluia”i capitol. Votarea articolelor dezbªtute a fost amânatª pentru ”edinþa urmªtoare, când

urmeazª sª fie reformulate punctele rªmase în suspensie.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.79/1998 privind organizarea

”i funcþionarea Fondului Cultural Naþional. Dezbaterile au fost amânate deoarece nu s-a primit

avizul de la Comisia pentru buget, finanþe ”i bªnci.

3. Dezbateri asupra Raportului privind rezultatele financiare ”i contul de execuþie bugetarª

ale Societªþii Române de Telelviziune la 31 decembrie 1998. Dezbaterile au fost amânate pentru

”edinþa urmªtoare.

4. ˛ntâlnire cu reprezentanþii Societªþii Naþ ionale de Radiocomunicaþii: Diana Vancea �

pre”edinte Consiliul de Administraþie, dna. Dana Marian � consilier juridic, dl. “tefan Molinaru -

director, dl. Constantin Popescu � pre”edintele Federaþiei Sindicale din Radiocomunicaþii,

reprezentanþii Societªþii Române de Televiziune: dl. Cristian Hadji Culea � pe”edinte-director

general al Consiliului de Administraþie, dna. Sabina Petre � director economic ”i reprezentantul

Societªþii Române de Radiodifuziune: dl. Mircea Manole � director adjunct. ˛n urma sesizªrilor cu

privire la greva organizatª de Federaþia Sindicale din Radiocomunicaþii în data de 22 aprilie 1999,

ce a avut ca urmare întreruperea emisiei între orele 10,00 � 10,30, Comisia a audiat punctele de
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vedere ale reprezentanþilor celor 3 instituþii pentru a cunoa”te cauzele care au dus la declan”area

grevei ”i a media conflictul existent. Aceastª întrevedere a fost necesarª având în vedere faptul cª

întreruperea emisiei a avut loc tocmai în momentul când urma sª fie difuzat un comunicat din

partea Pre”edinþiei cu privire la situaþia rªzboiului din Kosovo. ˛n cursul discuþiilor s-a conturat

motivul principal ce a condus la declan”area acestei greve: problema financiarª ce se referª la

întârzierea plªþilor datorate de SRRTv ”i de Societatea Românª de Radiodifuziune Societªþii

Naþionale de Radiocomunicaþii, ce au la bazª actuala alocaþie bugetarª care este insuficientª. La

dezbateri s-a arªtat necesitatea rediscutªrii tarifelor practicate de cªtre Societatea Naþionalª de

Radiocomunicaþii, semnarea contractelor pe anul 1999, precum ”i analizarea spaþiului de emisie

acordat publicitªþii ”i a veniturilor obþinute în urma acesteia.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (19), a absentat 6, lipsind dnele. de putat Ileana

Filipescu (Grup Parlamentar al PDSR), Leonida Lari Iorga (Grup Parlamentar al PRM), Monica

Octavia Muscª (Grup Parlamentar al PNL) ”i  dnii. deputaþi Radu “tefan Mazªre (independent),

Gvozdenovici Slavomir (Grup Parlamentar al Minoritªþilor Naþionale), Vasile Veti”anu (Grup

Parlamentar al PNÞCD-Civic-Ecologist).
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