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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind dnii. deputaţi Dumitru 

Pâslaru (G.P. al PDSR), Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD) şi Radu Ştefan Mazăre 

(independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea 

şi de dnul. preşedinte Eugen Vasiliu.  

 Comisiile au adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. Dezbatere în vederea 

întocmirii avizului. Comisiile au fost informate cu privire la solicitarea Consiliului 

Naţional al Audiovizualului de majorare a bugetului său de cheltuieli, pe acest an, cu 

suma de 500 milioane lei. Comisiile au avizat favorabil proiectul de lege, cu modificări, 

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

2. Informare prezentată de dnii. Gálfalvi Zsolt şi Cristian Hadji Culea cu privire la 

activitatea Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune de la numirea 

sa, până în prezent. 

În urma prezentării unei scurte informări, parlamentarii au făcut observaţii şi au 

formulat recomandări cu privire la unele probleme actuale ale Societăţii Române de 

Televiziune. Au luat cuvântul dnii. senatori Sergiu Nicolaescu, Laurenţiu Ulici, Radu 

Alexandru Feldman, Eugen Vasiliu şi dnii. deputaţi Gabriel Ţepelea, Márton Árpád 

Francisc şi dna. deputat Monica Octavia Muscă. S-a insistat asupra emisiunii Opinia 

publică, difuzată în ziua de 8 decembrie 1998. Membrii celor două Comisii au 

recomandat, în special, exercitarea unui real control editorial în Societatea Română de 

Televiziune, aşa cum este el prevăzut de legislaţia în vigoare, şi alegerea unor moderatori 
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competenţi şi neutri, şi care au făscut dovada probităţii lor morale, mai ales, pentru 

emisiunile cu caracter social – politic. Membrii Comisiilor au cerut ca toate posturile de 

conducere să fie ocupate prin concurs, de persoane capabile şi bine pregătite profesional. 

3. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune pentru perioada 1 ianuarie 1997 – 30 iunie 1998. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Au fost prezenţi majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie.  

După o scurtă prezentare a Raportului, a luat cuvântul directorul general al 

Societăţii Române de Radiodifuziune, dl. Tudor Cătineanu. El a atras atenţia asupra     

aşa-numitului „război al frecvenţelor“, dus pentru a fi obţinute şi păstrate frecvenţele 

necesare pentru cele 4 canale naţionale ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi pentru 

emisiunile studiourilor locale, dar şi asupra necesităţii găsirii unor linii de finanţare 

străine, în vederea deschiderii investiţiei la noua „Casă Radio“.  

Pe marginea Raportului au luat cuvântul dinii. senatori Ioan Solcanu, Eugen 

Vasiliu şi Laurenţiu Ulici şi dnii. deputaţi Lazăr Lădariu, Márton Árpád Francisc, George 

Şerban, Alexandru Ioan Badea, Monica Octavia Muscă, Adrian Iorgulescu, Mădălin 

Voicu şi Gabriel Ţepelea. Parlamentarii au atras atenţia asupra faptului că trei dintre 

membrii Consiliului de Administraţie sunt şi persoane cu funcţii de decizie în Societatea 

Română de Radiodifuziune, ceea ce contravine prevederilor Legii nr. 124/1998. S-a cerut 

celor trei să opteze pentru una dintre cele două calităţi. Membrii Comisiilor au apreciat, în 

general, nivelul şi obiectivitatea emisiunilor Societăţii Române de Radiodifuziune, în 

special a celor de pe canalul Radio România Cultural. Parlamentarii au apreciat, mai ales, 

performanţele economice ale Societăţii Române de Radiodifuziune, constatând că această 

societate nu mai are datorii publice. Dl. preşedinte Gabriel Ţepelea a cerut să se studieze 

cu atenţie modul de prezentare a ştirilor.  

Considerând că cele patru canale naţionale nu sunt suficiente, dl. senator Ioan 

Solcanu a propus înfiinţarea unui al cincilea canal naţional.  

În urma dezbaterilor, Comisiile au avizat favorabil activitatea Consiliului, cu 

recomandări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

4. Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul 

1997. Continuarea dezbaterilor, în vederea întocmirii raportului. Au fost prezenţi 

majoritatea membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului. Au luat cuvântul 

reprezentanţii Consiliului. Comisiile au încheiat dezbaterea Raportului, avizându-l 

favorabil, cu recomandări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

În afara problemelor din raport, a fost adusă în discuţie situaţia conflictuală de la 
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Braşov, între S.C. Brutus şi S.C. Radio Special. Dl. senator Radu Alexandru Feldman şi-a 

exprimat nedumerirea în legătură cu o adresă a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor transmisă Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, prin care se sugera organizarea unui concurs închis pentru lichidarea 

unui partaj între Radio Unu şi un post de radio confesional. Dl. senator Nicolae Zavici a 

atras atenţia asupra faptului că soluţia aleasă de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor fusese propusă chiar de Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, chiar dacă, în momentul de faţă, Consiliul şi-a schimbat atitudinea. Dna. 

deputat Monica Octavia Muscă a solicitat sistarea discuţiilor, Comisiile hotărând să reia 

dezbaterea cu o altă ocazie. 

Dl. deputat George Şerban a ridicat problema frecvenţelor OIRT, care urmează să 

fie abandonate, pentru a fi respectat Planul de la Geneva. În acest sens, cea mai bună 

soluţie ar fi emiterea unei ordonanţe de urgenţă care să modifice Legea Audiovizualului, 

pentru ca problema frecvenţelor şi a licenţelor legate de acestea să fie reglementată rapid.  

A fost ridicată problema postului de radio România Actualităţi care emite ilegal pe 

frecvenţa 105,8 Mhz. S-a ajuns la concluzia că problema trebuie să fie reglementată cu 

respectarea Legii Audiovizualului.  
 

 

 

  PREŞEDINTE, 
 
 

Gabriel ŢEPELEA   

SECRETAR, 

 

Mădălin VOICU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


