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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 9 iunie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 18 deputaþi, lipsind dnul. deputat Radu “tefan

Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse de dl.pre”edinte Gabriel Þepelea.

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

1. Dezbateri asupra Raportului privind activitatea Societªþii Române de Radiodifuziune în

perioada 01.06.1998 � 01.04.1999. Din partea Societªþii Române de Radiodifuziune au participat

urmªtorii invitaþi: dl. Tudor Cªtineanu � pre”edintele Consiliului de Administraþie al Societªþii

Române de Radiodifuziune, dl. Gheorghe Verman � director Departamentul studiourilor

teritoriale, dl. Mircea Manole � director Departamentul economic, dl. Ilie Mihai � director

Departamentul tehnic, dl. Mihai Popescu � director Departamentul resurse umane ”i dna. Angela

“ulea � jurist. ˛n cursul dezbaterilor s-a prezentat raportul de activitate, subliniindu-se conform

sondajelor, cre”terea audienþei pânª la 60 � 70% per total, încurajarea autonomiei studiourilor

teritoriale care au o deosebitª importanþª, preocuparea crescutª pentru cre”terea calitªþii

programelor culturale ”i de tineret, precum ”i interesul manifestat faþª de toate categoriile de

vârstª. Au fost de asemenea dezbªtute problemele economice ”i legislative legate de achitarea

datoriilor faþª de Societatea Naþionalª de Radiocomunicaþii. De asemenea s-a subliniat

imposibilitatea reînnoirii contractelor cu Societatea Naþionalª de Radiocomunicaþii, datoritª unor

solicitªri inacceptabile formulate în contract, cum ar fi plata taxelor din veniturile obþinute din

publicitate, ceea ce contravine legii. Au luat cuvântul dl. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna.

vicepre”edinte Ileana Filpescu, dnii. secretar Mªdªlin Voicu, Puiu Ha”otti, dna. deputat Leonida

Iorga Lari ”i dnii. deputaþi Slavomir Gvozdenovici, Alexandru Badea, Kakassy Sandor, Marton

Arpad. Comisia a recomandat cre”terea în continuare a calitªþii programelor, efectuarea tuturor

demersurilor pentru soluþionarea problemelor financiare existente, ”i a avizat favorabil raportul

prezentat de Societatea Românª de Radiodifuziune.

2. Dezbateri asupra Raportului Societªþii Române de Televiziune privind exerciþiul financiar

pe anul 1998. Din partea Societªþii Române de Televiziune au participat urmªtorii invitaþi: dnul.
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Cristian Hadji Culea � pre”edinte, director general al Consiliului de Administraþie, dna. Sabina

Petre � director economic, dnul. Bªdunª Mihai � director ”i dna. Monica Purcaru � jurist.  Dl.

Cristian Hadji Culea a prezentat raportul punând accentul pe cre”terea concurenþei în domeniul

televiziune prin existenþa a numeroase posturi private, fapt ce a determinat adoptarea unei strategii

de cre”tere a calitªþii programelor, atât în cazul postului naþional cât ”i la nivelul studiourilor

teritoriale. S-a conturat necesitatea transformªrii programului România Internaþional într-un

program de promovare a imaginii României în lume, a cªrui audienþª este în cre”tere atât în ceea

ce prive”te diaspora cât ”i publicul din strªinªtate. ˛n acest sens s-a afirmat intenþia de trecere pe

reþeaua de cablu a programului România Internaþional, cu necesitatea suplimentªri finanþªri printr-

o cointeresare a Ministerului Afacerilor Externe. ˛n ceea ce prive”te problema publicitªþii mascate,

s-a afirmat organizarea Comisiei de eticª în a cªrei responsabilitate revine orice încªlcare a codului

deontologic al ziaristului de televiziune. S-a subliniat din nou problema financiarª datoratª

alocaþiei financiare reduse, inexistenþa contractelor reactualizate la nivelul anului 1999, precum ”i

necesitatea menþinerii statutului de servicii publice al celor douª societªþi. Au luat cuvântul: dl.

pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnul. secretar Puiu Ha”otti ”i dnii.

deputaþi Alexandru Badea, Kakassy Sandor, Marton Arpad, Lazªr Lªdariu. Comisia a avizat

favorabil raportului prezentat d e Societatea Românª de Televiziune.

3. Propunerea legislativª pentru modificarea ”i completarea Legii nr. 48/1992 a

Audiovizualului (iniþiatª de dnul. deputat George “erban). Dezbaterile au fost amânate pânª la

primirea documentaþiei necesare din partea Consiliului Naþional al Audiovizualului, în legªturª cu

clarificarea unor formulªri de articole ce trebuie sª se armonizeze cu legislaþia europeanª în

domeniu.

4.  Diverse. Au fost audiaþi reprezentaþii Societªþii Naþionale pentru Radiocomunicaþii care

au expus punctul de vedere al societªþii legat de tarifele practicate ”i disfuncþionalitªþile de ordin

financiar create. Comisia a atras atenþia asupra caracterului de monopol pe care-l exercitª aceastª

instituþie în ceea ce prive”te exploatarea releelor, subliniind cª orice întrerupere de emisie a celor

douª servicii publice: Societatea Românª de Radiodifuziune ”i Societatea Românª de Televiziune,

reprezintª din punct de vedere juridic conform Legi nr. 21/ 1996 abuz de putere dominantª.

˛n concluzie Comisia de anchetª a Camerei Deputaþilor, special constituitª, va analiza pânª

la data de 20 iunie toate aspectele situaþiei create ”i va propune în raportul sªu soluþii concrete de

rezolvare.

˛n urma discuþiilor purtate de dl pre”edinte Gabriel Þepelea cu reprezentanþii Asociaþiei

Naþionale a Uniunilor de Creatori, la care a participat ”i dl. ministru al culturii Ion Caramitru, au

fost aduse la cuno”tinþa Comisiei solicitªrile acestora: aplicarea Legi nr.35/1994 privind timbrul



3

literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric ”i al artelor plastice, în vederea obþinerii de

fonduri pentru sprijinirea financiarª a creaþiei, îmbunªtªþirea Legi 32/1994 privind sponsorizarea,

pentru ca aceasta sª poatª avea efect în susþinerea ”i încurajarea manifestªrilor culturale,

completarea Legi 127/1995 privind integrarea sistemului de asigurªri sociale ”i pensii ale

membrilor UAP din România în sistemul asigurªrilor sociale de stat, în scopul de a îmbunªtªþi

nivelul actual de pensii al unor arti”ti plastici a cªror creaþie se bucurª de o apreciere unanimª. S-a

adus în discuþie situaþia dramaticª în care se aflª unul din  cei mai de seamª pictori români, Ion

Irimescu. De asemenea a fost prezentatª problema atelierelor de creaþie pe care UAP nu le mai

poate pune la dispoziþie datoritª reducerii fondului locativ al uniunii. Comisia a hotªrât sª intervinª

în plan legislativ pentru soluþionarea problemelor enumerate ”i de asemenea sª adreseze Primªriei

o scrisoare de recomandare cu propunerea ca la ultimul etaj  al noilor blocuri de locuinþe ce se

construiesc, sª fie rezervat un spaþiu destinat creaþiei artistice.

Au fost de asemenea analizate scrisori ”i adrese sosite în ultima perioadª la Comisie.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


