
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor şedinţei din 7 octombrie 1997 

 

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

lucrările în ziua de 7 octombrie 1997, în şedinţă comună cu Comisia pentru cultură, artă, 

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

 Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:  

 1. Examinarea memoriului Colegiului Realizatorilor din TVR. Au participat, din 

partea Biroului Executiv al Colegiului Realizatorilor din TVR, dna. Lucia Hossu-Longin 

(preşedinte executiv), dna. Cornelia Rădulescu şi dnii. Radu Grozea şi Viorel Iancu 

(membri), iar din partea Societăţii Române de Televiziune dl. Adrian Ionescu, director 

comercial şi dna. Monica Purcaru, jurist. 

 Comisiile au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, să solicite plenului 

celor două camere reunite constituirea unei comisii de anchetă având drept scop evaluarea 

situaţiei Societăţii Române de Televiziune, având în vedere apropiata desemnare a unui 

consiliu de administraţie. 

 Obiectivele comisiei de anchetă vor fi următoarele: 

 a) îndeplinirea mandatului de serviciu public al societăţii; 

 b) controlul calitativ al actului managerial; 

 c) verificarea activităţii financiare a societăţii; 

 d) aplicarea legislaţiei în domeniul audiovizualului şi a normelor de reglementare 

emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului. 

 Comisia de anchetă  îşi va finaliza raportul în termen de 60 de zile de la data 

constituirii sale. 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 privind 

rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Dezbateri în vederea avizării. Proiectul de lege 

a fost avizat favorabil cu amendamente formulate în cadrul Comisiilor. 

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

Radiodifuziune şi contul de execuţie a bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune pe 
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anii 1995 - 1996. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comisiilor.. Dezbaterile au 

fost amânate, până la primirea raportului comisiilor reunite de buget, finanţe şi bănci. 

 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de 

Radiodifuziune. Dezbateri în vederea emiterii avizului. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune 

a fost aprobat de comisii, în forma prezentată. 

 5. Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 1996. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

 Dezbaterile au fost amânate, urmând a fi reluate după finalizarea de către comisia 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Senatului a proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 4, lipsind d-nele 

deputate Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR), Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD) şi 

Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM) şi dl. deputat Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR). 

 
  

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

SECRETAR, 
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