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 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 4 iunie 1997 între orele 9.00 - 15.00, având următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 lit. A, i) pct. 6 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. În urma dezbaterilor, 

Comisia a votat, în unanimitate, avizarea proiectului de lege, cu amendamente. 

 2. Întâlnire cu delegaţia Comisiei Europene, alcătuită din dl. Antonios 

Kosmopoulos, şeful departamentului Ţări Asociate în Direcţia Generală X (Informaţii, 

Comunicare, Cultură, Audiovizual), şi asistentul său, dl. David Mahon. S-au dezbătut 

probleme legate de necesitatea amendării Legii nr. 48/1992 şi a Legii nr. 41/1994, în 

sensul  armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană. Au participat consilieri 

din Ministerul Afacerilor Externe. 

 3. Discutarea situaţiei postului de televiziune Datina TV, din Drobeta - Turnu 

Severin. Au luat parte la lucrările Comisiei, d-na Cristina Ciucă şi dl. Nicolae Corjos, 

membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului şi dl. Dumitru Moinescu, secretar de 

stat la Ministerul Comunicaţiilor. Dl. Moinescu a informat Comisia asupra rezultatelor 

anchetei administrative din Minister, în legătură cu gravele deficienţe şi neregularităţi 

înregistrate în ceea ce priveşte legalitatea autorizării şi funcţionării postului de televiziune 

Datina TV. Astfel, s-a propus retrogadarea din funcţii a d-lor Adrian Bocşan şi Gheroghe 

Popa, directori în Minister. Comisia a solicitat încheierea grabnică a anchetei efectuate în 

Consiliul Naţional al Audiovizualului, urmând ca rezultatele acesteia să fie comunicate cu 

maximum de rapiditate. Totoadă, Comisia a decis să solicite Ministerului Comunicaţiilor 

sancţionarea drastică a tuturor acelora care se fac vinovaţi de nerespectarea legilor în 

vigoare. În legătură cu acest caz, membrii Comisiei au primit în audienţă pe dl. Gheorghe 

Bureţea, directorul postului de televiziune Datina TV. 

 4. Diverse. Au fost discutate scrisorile şi memoriile primite, în ultima săptămână, 

pe adresa Comisiei. 
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 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 2, lipsind dl deputat 

Gabriel Ţepelea (G.P. al PNŢCD şi civic-ecologist) şi dl. deputat Radu Ştefan Mazăre 

(G.P.USD-PD).     
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