
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 28 mai 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi d-nul Gabriel 

Ţepelea şi d-nul Slavomir Gvozdenovici. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna Eugenia Moldoveanu şi de domnul 

Alexandru Sassu (alternativ), vicepreşedinţi ai Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

 1. Continuarea discuţiilor cu privire la propunerile de amendare a Legii nr. 

48/1992. Au participat, din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-nii Nicolae 

Corjos şi Constantin Vaeni, membri în Consiliu, şi d-na Georgeta Davidescu, consilier al 

preşedintelui Consiliului. Au fost discutate articolele 24 - 32. Delegaţia Consiliului a 

prezentat, totodată, noi propuneri de modificare la art. 8 şi 21. 

  2. Discutarea situaţiei postului de televiziune Datina TV, din Drobeta - Turnu 

Severin. Au luat parte la lucrările Comisiei, d-nii Constantin Vaeni, membru al 

Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Dumitru Moinescu, secretar de stat la 

Ministerul Comunicaţiilor. 

 S-au reiterat concluziile discuţiilor din şedinţa din 21 mai a.c.. Invitaţii au solicitat 

un răgaz de o săptămână pentru a putea prezenta Comisiei rezultatele anchetelor 

administrative efectuate în cele două instituţii. Într-o primă instanţă, dl. Moinescu a 

apreciat că, în sistemul Ministerului Comunicaţiilor, se fac vinovaţi de încălcarea 

dispoziţiilor legale, Direcţia Generală Reglementări în Domeniul Comunicaţiilor şi 

Inspectoratul General de Radiocomunicaţii, deoarece, în opinia sa, încă din octombrie 

1996, trebuiau oprite emisiunile postului Datina TV şi, în caz de nerespectare a acestei 

decizii, trebuia sesizat Parchetul. Totodată, dl. Moinescu a deplâns ambiguităţile Legii nr. 

48/1992, care permit interpretări diferite. Dl. deputat Eugen Nicolicea a specificat că este 

vorba, în primul rând de art. 16. În acelaşi timp, dl. Nicolicea a pretins că în acordarea şi 

menţinerea licenţei postului Datina TV, au fost vehiculate sume mari de bani, pentru 

acoperirea iregularităţilor comise. Faţă de cele de mai sus, Comisia a hotărât să invite, la 

proxima şedinţă, întregul Consiliu Naţional al Audiovizualului, alături de dl. Moinescu, 
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pentru a prezenta rezultatele anchetelor administrative solicitate de Comisie în cele două 

instituţii.  

 3. Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la sprijinirea şi protejarea producţiei 

naţionale de filme, în vederea întocmirii raportului pe fond. Au participat dl. Decebal 

Mitulescu, vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei şi dl. Constantin 

Pivniceru, din partea Uniunii Cineaştilor din România. Au fost prezentate punctele de 

vedere ale invitaţilor, urmând ca aceştia să transmită Comisiei, în cel mai scurt timp, 

informaţii suplimentare. 

 4. Diverse. Comisia a fost informată cu privire la răspunsul primit din partea 

Inspectoratului pentru Cultură al Judeţului Brăila, în legătură cu desfăşurarea Concursului 

Naţional de Canto „Hariclea Darclée“. 

 Au fost sumar prezentate propunerile de amendare a Legii nr. 41/1994, sosite din 

partea Societăţii Române de Radiodifuziune, şi cele de amendare a Legii nr. 48/1992 

primite din partea Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale. 

 A fost prezentată propunerea Forumului pentru Societatea Informaţională, pentru 

elaborarea unei legi privind societatea informaţională.    

 Comisia a fost informată cu privire la posibilitatea prezenţei, la şedinţa sa din 4 

iunie, a d-lui Anastasios Kosmopoulos, şed de departament în cadrul Direcţiei Generale X 

din Comisia Europeană, în legătură cu discuţiile privind modificarea Legii 

audiovizualului. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Alexandru SASSU 

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 

 


