Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
SINTEZA
lucrărilor şedinţei din 1 octombrie 1997

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 1 octombrie 1997, având 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. În urma
dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, să avizeze negativ
proiectul de Lege.
2. Propunerea legislativă privind monumentele istorice. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. 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. După prezentarea
punctelor de vedere ale invitaţilor, pornindu-se de la cazul concret al perturbării audiţiei
unor posturi private de radio din zona Cluj-Napoca, de către postul Radio România
Actualităţi, 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.
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.
Au fost aduse la cunoştinţa membrilor Comisiei 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.
Au fost discutate alte memorii şi scrisori sosite pe adresa Comisiei în ultimele
două săptămâni.
Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 5, lipsind d-nele
deputate Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR) şi Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD) şi dnii deputaţi Lazăr Lădariu (G.P. al PUNR), Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR) şi Gheorghe
Şerban (G.P. al PNŢCD-Civic-Ecologist).
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