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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 8 decembrie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 15 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi Lazªr

Lªdariu (G.P. al PUNR), Radu “tefan Mazªre (independent), Dumitru Pâslaru (G.P. al

PDSR) ”i Mªdªlin Voicu (G.P. al Minoritªþilor Naþionale).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea

”i de dnele. vicepre”edinþi Ileana Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu.

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

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

Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii unui raport suplimentar. La dezbateri au

fost invitaþi dna. Cristina Ciucª ”i dnul. “erban Madgearu, membri în Consiliul Naþional

al Audiovizualului, dna. Mariana Jurian, director general, dnul. Roland Augustin, ”ef de

departament la Inspectoratul General pentru Comunicaþii, ”i dnul. George Chiriþª, director

executiv al Asociaþiei Române de Comunicaþii Audiovizuale. Au fost analizate

prevederile unor puncte din art. I al propunerii legislative, care necesitª unele corecþii, faþª

de raportul votat în urmª cu douª sªptªmâni. Au luat cuvântul, în timul dezbaterii, dnul.

pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, ”i dnii. deputaþi

Alexandru Ioan Badea (în calitate de iniþiator), Adrian Iorgulescu, Kakassy SÆndor ”i

MÆrton `rp Æd Francisc. Comisia a votat, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi,

întocmirea raportului suplimentar, care modificª punctele 33, 36, 49, 50 ”i 64 din

propunere ”i introduce o nouª anexª.

2. ˛ntâlnire cu membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului, în legªturª cu

stadiul armonizªrii legislaþiei române”ti în domeniul audiovizualului, în raport cu

legislaþia europeanª. Au participat dl. Mircea Sorin Moldovan, pre”edinte, dna. Cristina

Ciucª, dnii. Sotir Caragaþª, Mircea Diaconu ”i “erban Madgearu, membri în Consiliu.

Participanþii au constatat cª majoritatea cerinþelor Comisiei Europene cu privire la
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armonizarea legislaþiei în domeniu vor fi îndeplinite prin modificarea Legii

Audiovizualului, dacª va fi adoptat raportul Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de

informare în masª cu privire la propunerea legislativª de modificare ”i completare a legii.

Celelalte probleme urmeazª a fi soluþionate fie prin deciziile Consiliului Naþional al

Audiovizualului, fie, dacª se va dovedi necesar, prin ulterioare modificªri ale propunerii

iniþiate de dna. deputat Elena Iacob ”i de dnul. deputat Alexandru Ioan Badea, atunci când

aceasta va intra în dezbaterea Senatului.

3. Reclamaþia vizând acordarea unei licenþe pentru radiodifuziune (frecvenþa 90,4

Mhz) la Drobeta � Turnu Severin, pentru S.C. Media Sud SA. Au fost audiaþi membrii

prezenþi ai Consiliului Naþional al Audiovizualului ”i petenþii Tudor Nicolae Artenie ”i

Viorel Popescu, din partea S.C. Expert Group Organization SRL. Dupª audierea celor

douª pªrþi, membrii Comisiei au hotªrât sª delege un grup de deputaþi, format din dna.

vicepre”edinte Ileana Filipescu ”i dnul. Eugen Nicolicea, ”i un expert, pentru studierea

cazului, concluziile acestei analize urmând sª fie prezentate Comisiei, la proxima ”edinþª.

4. Diverse.

Au fost discutate unele dintre solicitªrile sosite pe adresa Comisiei în cursul lunii

noiembrie ”i rªspunsurile primite la ni”te mai vechi sesizªri ale Comisiei.

Comisia a luat act de faptul cª, în conformitate cu solicitarea sa, Curtea de Conturi

a efectuat un control la Societatea Românª de Radiodifuziune, în urma cªruia a constatat

faptul cª dnii. Gheorghe Verman, Ilie Mihai ”i Mihai Anghel au încasat drepturi salariale

necuvenite, în perioada în care au fost membri ai Consiliului de Administraþie al Societªþii

Române de Radiodifuziune, în valoare de 190.641.800 lei.
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