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  În ziua de 23 aprilie 1997, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor, în vederea examinării prealabile a propunerii legislative privind 
exercitarea profesiunii de ziarist, iniţiată de dl.Petre Ţurlea, deputat P.U.N.R. 
  Lucrările au fost conduse de dl.Marţian Dan, preşedintele 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a Camerei Deputaţilor. 
  Au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Şincai 
Ovidiu, Grupul parlamentar P.D.S.R. şi Oltean Ion, Grupul parlamentar al 
U.S.D.-P.D., Tokay Gheorghe, Grupul parlamentar al U.D.M.R., ambii fiind 
membri ai Guvernului. 
   La şedinţă au participat, ca invitaţi, dl.Mihai Miron - 
preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi dl.Mihai Dan Lutic, secretarul 
general al acestei uniuni, care au contribuit la elaborarea propunerii 
legislative privind exercitarea profesiunii de ziarist. 
  În intervenţiile lor, invitaţii au expus membrilor comisiei 
motivele care ar impune, în contextul României de azi, adoptarea de către 
Parlament a unei legi speciale care să reglementeze statutul şi condiţiile de 
exercitare a profesiunii de ziarist şi au prezentat experienţa legislativă a altor 
ţări în acest domeniu. 
  La terminarea expunerii celor doi invitaţi, membrii comisiei au 
pus o serie de întrebări în legătură cu efectele pe care le-ar avea adoptarea 
unui astfel de proiect de lege asupra statutului ziaristului, profesionalismului 
acestuia şi a calităţii informaţiei din presă. 
  De asemenea, s-au solicitat relaţii privind modul în care şi alte 
organizaţii ale ziariştilor  se raportează faţă de această propunere legislativă.  
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  După ce invitaţii au răspuns la întrebările deputaţilor, membrii 
comisiei au apreciat că acest dialog cu reprezentanţii ziariştilor a fost util, 
constituind o premisă importantă în examinarea propunerii legislative 
menţionate. 
  Continuarea dezbaterilor la propunerea legislativă privind 
exercitarea profesiunii de ziarist se va face în şedinţa viitoare a comisiei. 
 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
 
 
  Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
 
 
Secrii Marcela 

 


