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PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 21 mai 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absent d-nul Gabriel 

Ţepelea. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna Eugenia Moldoveanu şi de domnul 

Alexandru Sassu (alternativ), vicepreşedinţi ai Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

 1. 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. 

 Dl. deputat Eugen Nicolicea consideră că a fost comisă o infracţiune, prin 

continuarea emisiunilor acestui post de televiziune, şi după retragerea autorizaţiei tehnice 

de funcţionare, de către Ministerul Comunicaţiilor, şi cere anchetarea penală a cazului. Dl. 

secretar de stat Dumitru Moinescu precizează că Datina TV a reobţinut autorizaţia tehnică 

de funcţionare, la 10 februarie 1997. Dl. deputat Gheorghe Şerban constată că. în acest fel, 

postul Datina TV a funcţionat ilegal în perioada 11 octombrie 1996 - 10 februarie 1997 şi 

conchide că acest lucru este o dovadă a haosului din Ministerul Comunicaţiilor, deoarece, 

în tot acest interval de timp, nu s-a luat nici o măsură practică în vederea stopării 

emisiunilor postului. Dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu consideră de vină este Direcţia 

Generală Reglementări în Domeniul Comunicaţiilor din Minister. Dl. deputat Lazăr 

Lădariu solicită, în acest sens, sancţionarea persoanelor responsabile din această direcţie. 

Dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu adaugă că ar fi necesară o anchetă a întregii activităţi 

a direcţiei şi solicită ca, în termen de o săptămână, Ministerul Comunicaţiilor să prezinte 

rezultatele acestei anchete. Dl. deputat Eugen Nicolicea apreciază că de vină este şi 

Consiliul Naţional al Audiovizualului, deoarece acesta trebuia să emită, încă din 

octombrie 1996, anularea deciziei de autorizare, ca urmare a anulării autorizaţiei tehnice 

de funcţionare. Dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu propune transmiterea către Consiliul 

Naţional al Audiovizualului şi Ministerul Comunicaţiilor a unei scrisori prin care să se 
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solicite efectuarea anchetei amintite şi transmiterea rezultatelor acesteia, până la 26 mai 

a.c.. 

 Întrebat cu privire la strategia de declarare a frecvenţelor vacante pentru posturile 

de radio şi televiziune cu putere mică, dl. secrear de stat Dumitru Moinescu solicită un 

termen de două săptămâni pentru elaborarea unui material documentat. 

 2. Diverse. A fost reanalizată scrisoarea d-lui secretar de stat din Ministerul 

Afacerilor Externe, dl. Gabriel Gafiţa, cu privire la programul MEDIA II, iniţiat de 

Comisia Europeană. La propunerea d-lui vicepreşedinte Alexandru Sassu, Comisia a decis 

să transmită, de urgenţă, un răspuns din care să reiasă dorinţa sa de a face posibilă, în cel 

mai scurt timp, îndeplinirea condiţiilor necesare participării României la acest program. 

 A fost citit conţinutul unei scrisori din partea Societăţii Române de Televiziune, cu 

privire la execuţia bugetară pentru anul 1996, ca urmare a aplicării Ordonanţei nr. 

43/1996. 

 Dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu a propus revenirea, cu o adresă, la Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, pentru urgentarea elaborării avizului celor două Comisii 

parlamentare de specialitate la raportul prezentat de Consiliul de Administraţie al 

Societăţii Române de Radiodifuziune. Propunerea a fost votată, în unanimitate, de 

membrii Comisiei. 

 3. 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. Au fost discutate articolele 18 - 23.   
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