
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
S I N T E Z A 

lucrărilor şedinţei din 28 mai 1997 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 28 mai 1997 între orele 9.00 - 13.30, având 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. 

 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. Având în vedere documentele discutate şi faptul că s-au 
înregistrat grave deficienţe şi neregularităţi în ceea ce priveşte legalitatea autorizării şi 
funcţionării postului de televiziune Datina TV, Comisia a hotărât să convoace, la şedinţa 
sa din 4 iunie, toţi membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului şi pe dl. secretar de 
stat Dumitru Moinescu, urmând să fie analizate rezultatele anchetelor administrative 
efectuate în Ministerul Comunicaţiilor şi Consiliul Naţional al Audiovizualului, pe 
marginea acestui caz. 

 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. Au fost discutate scrisorile şi memoriile primite pe adresa Comisiei, în 
ultima săptămână.  

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 2, lipsind dl deputat 
Gabriel Ţepelea (G.P. al PNŢCD şi civic-ecologist) şi dl. deputat Slavomir Gvozdenovici 
(G.P. al Minorităţilor Naţionale).     
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