Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES -VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 1 octombrie 1997
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-nele deputate Eugenia
Moldoveanu (G.P. al PDSR) şi Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD) şi d-nii deputaţi Lazăr
Lădariu (G.P. al PUNR), Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR) şi Gheorghe Şerban (G.P. al
PNŢCD-Civic-Ecologist). Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul Gabriel Ţepelea,
preşedintele Comisiei.
Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind impozitul pe spectacole. Dezbateri în vederea avizării.
A participat dnul. Kelemen Hunor, secretar de stat în Ministerul Culturii. A fost citit
referatul întocmit de experţii Comisiei, care a pus în evidenţă marile carenţe conceptuale
ale proiectului. Dl. Kelemen a declarat că proeictul de lege nu a fost avizat, în Guvern, de
Ministerul Culturii şi a cerut un răgaz de o săptămână pentru a formula un punct de vedere
coerent, în legătură cu acest document. Totodată, el a declarat că, la o primă lectură, se pot
pronunţa suficient de multe obiecţii faţă de prevederile proiectului. Dl preşedinte Gabriel
Ţepelea a întrebat membrii Comisiei dacă există vreo opinie favorabilă pentru proiect. Nu
s-a înregistrat nici o opinie favorabilă. Dl. preşedinte a propus emiterea unui aviz negativ.
Propunerea a fost supusă la vot şi a fost aprobată cu 11 voturi pentru şi o abţinere.
2. Propunerea legislativă privind monumentele istorice. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. A fost făcută o scurtă informare în legătură cu alte proiecte similare.
Comisia a decis să amâne dezbaterile generale, urmând ca iniţiatorii să îşi susţină
propunerea la şedinţa din 15 octombrie 1997.
3. Mărirea puterilor de emisie ale posturilor de radio şi generalizarea benzii de
frecvenţă CCIR; situaţia alocării şi utilizării frecvenţelor posturilor de radio din zona
Cluj-Napoca. Au participat dnii. Mircea Baciu, membru al Consiliului Naţional al
Audiovizualului, Gheorghe Verman, director general adjunct al Societăţii Române de
Radiodifuziune, Corneliu Sterian, director general şi dna Elena Dănilă, expert în
Ministerul Comunicaţiilor, dnii. Daniel Klinger şi George Chiriţă, preşedinte şi, respectiv,
director executiv ai Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale. Întâlnirea a fost
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prilejutiă de două solciitări venite din partea Asociaţiei Române de Comunicaţii
Audiovizuale şi discutate în şedinţa precedentă. Dl. Verman a specificat că nu este vorba
despre studioul teritorial Cluj-Napoca, ci despre o antenă de retransmisie a postului Radio
România Actualităţi (RRA) în zona Cluj-Napoca. Dl. Baciu a atras atenţia asupra faptului
că începerea transmisiei pe această frecevnţă a început cu încălcarea Legii
audiovizualului, deoarece nu se obţinuse o licenţă de emisie, în prealabil, şi ea nu există
nici astăzi. Dl. Klinger a precizat că Inspectoratul General pentru Radiocomunicaţii a
constatat că este adevărat că RRA deranjează audiţia celorlalte posturi, dar că ar trebui ca
ascultătorii să-şi cumpere radioreceptoare mai bune. Dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu
şi d-na deputat Monica Muscă au atras atenţia asupra unor repetate încălcări ale legii de
către Societatea Română de Radiodifuziune şi Ministerul Comunicaţiilor, cerându-le să
intre în legalitate. D-na Elena Dănilă a insistat asupra dificultăţilor întregistrate în
colaborarea cu organele omoloage din Iugoslavia, Moldova şi Ucraina. La propunerea dlui preşedinte Gabriel Ţepelea, membrii Comisiei au solicitat ca cei în cauză să ajungă la
un acord, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului, în cel mult două săptămâni.
Acest acord va fi comunicat Comisiei, pentru a fi analizat la şedinţa sa din 15 octombrie
1997. propunerea a fost unanim însuşită de invitaţi.
4. Diverse.
A fost anunţată organizarea unei şedinţe comune a celor două comisii de
specialitate, din Camera Deputaţilor şi Senat, în săptămâna următoare, având pe ordinea
de zi dezbaterea unor rapoarte care urmează a fi întocmite împreună cu Comisia de la
Senat şi invitarea reprezentanţilor Comitetului Director al Societăţii Române de
Televiziune şi ai Colegiului Realizatorilor din TVR pentru a da răspunsuri la solicitările
unor parlamentari din Opoziţie şi la unele sesizări. Vor fi prezenţi şi reprezentanţii
Colegiului Realizatorilor din TVR, în legătură cu memoriul adus la cunoştinţa Comisiei la
precedenta şedinţă. A fost citit comunicatul Societăţii Române de Televiziune în legătură
cu memoriul Colegiului.
Au fost citite rezultatele anchetelor desfăşurate în Consiliul Naţional al
Audiovizualului şi în Ministerul Comunicaţiilor cu privire la funcţionarea ilegală a
postului de televiziune Datina, din Drobeta-Turnu Severin, în perioada 11 octombrie 1996
- 6 iunie 1997.
A fsot stabilită componenţa delegaţiei Comisiei care va participa, în perioada 6-9
noiembrie la manifestările culturale de la Thessalonic, capitala culturală a Europei în
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1997: Alexandru Badea, Puiu Haşotti, Monica Muscă, Eugen Nicolicea, Gheorghe Şerban
şi Vasile Vetişanu.
A fost citit textul scrisorii transmise de Ministerul Comuncaţiilor, în legătură cu
frecvenţele libere de radio (putere mică) şi televiziune.
Au fost citite câteva scrisori care urmează a fi transmise instituţiilor competente,
spre rezolvare.
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