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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind lipsind, dnii. deputaţi 

Alexandru Sassu, Victor Babiuc (G.P. al USD-PD), Slavomir Gvozdenovici (GP al  

Minorităţilor Naţionale), Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR) şi Radu Ştefan Mazăre 

(independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea 

şi de dna. vicepreşedinte Eugenia Moldoveanu.  

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

1. Întrevedere cu dna. Constanţa Moisescu, directorul general al Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor şi cu dl. Vasile Zecheru, director adjunct. Dna. Moisescu a 

răspuns întrebărilor formulate anterior de Comisie. 

Membrii Comisiei au adresat întrebări şi au făcut observaţii cu privire la activitatea 

generală a Oficiului. Dl. deputat Adrian Iorgulescu a formulat mai multe critici la adresa 

conducerii Oficiului, considerând că aceasta nu a răspuns pozitiv ofertelor de colaborare 

venite dinspre societăţile de gestiune a drepturilor colective.  

Comisia a constatat că, deşi există justificări pentru nerealizările Oficiului, nu se 

întrevăd şi posibilităţi concrete de îmbunătăţire a activităţii acestuia, soluţiile depinzând 

de foarte mulţi factori secundari: lipsa de personal calificat, salariile nemulţumitoare 

pentru specialiştii existenţi în domeniu, lipsa unui spaţiu adecvat, colaborarea 

nemulţumitoare cu diverse organisme ale administraţiei centrale şi locale etc.  

La propunerea Biroului Comisiei, se va face o intervenţie pe lângă Guvern, pentru 

ca Oficiului să i se asigure un sediu corespunzător activităţii pe care o desfăşoară.  

2. Diverse.  
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Au fost discutate o serie de memorii sosite pe adresa Comisiei, privitoare la 

activitatea Consiliului Naţional al Audiovizualului şi, în primul rând, la modul de 

acordare a licenţelor. Comisia a hotărât să continue dezbaterea acestor probleme la 

proxima şedinţă, când, împreună cu membrii Comisiei pentru cultură, artă, mijloace de 

informare în masă a Senatului, va fi analizată activitatea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului pe anul 1997. 
        

 
   

VICEPREŞEDINTE, 

 

Eugenia MOLDOVEANU 

SECRETAR, 
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