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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei din ziua de 28 iunie 2000

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Adrian

Iorgulescu (G.P. al PNŢCD – Civic – Ecologist), Eugen Nicolicea şi Dumitru Pâslaru

(G.P. al PDSR).

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ de d-nul preşedinte Gabriel Ţepelea

şi de d-na vicepreşedinte Ileana Filipescu.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2000 privind

unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi, d-na Delia Ruxandra

Mucică, secretarul general al Ministerului Culturii, d-na Rodica Pârvu, directorul general

al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, şi d-na Andreea Sîrbu, reprezentantul

Uniunii Producătorilor de Fonograme din România.

În cursul dezbaterilor au luat cuvântul d-nul preşedinte Gabriel Ţepelea, d-na

vicepreşedinte Ileana Filipescu, d-nii deputaţi Alexandru Badea, Simion Darie şi Lazăr

Lădariu. Au continuat discuţiile pe articole. După dezbateri, au fost votate articolele 5 şi 8

din textul ordonanţei, cu amendamente. După încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei

au aprobat proiectul de lege cu modificări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.

2. Audierea candidaţilor pentru ocuparea celor două locuri de membru în

Consiliul Naţional al Audiovizualului, care revin Camerei Deputaţilor, ca urmare a

încheierii mandatelor d-lor Tudor Gheorghe şi Mircea Sorin Moldovan. Membrii

Comisiei au audiat candidaţii desemnaţi de Grupul Parlamentar al PNŢCD – Civic –

Ecologist (d-nul Dan Piţa şi d-na Gabriela Stoica), pe care i-au avizat favorabil, cu

majoritatea voturilor celor prezenţi, urmând ca plenul Camerei Deputaţilor să decidă, prin

vot, cu privire la ocuparea locurilor vacante din Consiliul Naţional al Audiovizualului. Pe

parcurul audierilor, candidaţii au făcut o scurtă prezentare a activităţii lor de până acum şi

au motivat interesul lor pentru activitatea Consiliului Naţional al Audiovizualului. Au pus

întrebări d-nul preşedinte Gabriel Ţepelea şi d-na vicepreşdinte Eugenia Moldoveanu.

Candidaţii desemnaţi de Grupul Parlamentar al PDSR (d-nii Mircea Sorin Moldovan şi



2

Tudor Gheorghe) şi, respectiv, Grupul Parlamentar al PD (d-na Ioana Slăvescu) nu s-au

prezentat la audiere. D-na vicepreşedinte Ileana Filipescu a informat Comisia cu privire la

faptul că d-na Ioana Slăvescu nu s-a putut prezenta la audiere, fiind plecată în străinătate.

3. Diverse.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a analizat conţinutul

unui memoriu al Federaţiei Sindicatelor Unite TvR, în legătură cu procesul pe care

aceasta l-a intentat Societăţii Române de Televiziune, cu privire la acţiunea de

restructurare a personalului Societăţii Române de Televiziune, acţiune demarată în 1999.

Având în vedere faptul că directorul general al Societăţii Române de Televiziune, d-nul

Cristian Hadji Culea, nu s-a putut prezenta la invitaţia Comisiei – fiind plecat în

străinătate – şi că nici membrii Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în

masă a Senatului nu au putut da curs invitaţiei de a dezbate, în comun, memoriul prezentat

– având şedinţă în plenul Senatului -, precum şi din cauza faptului că membrii Consiliului

de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune au decis să facă recurs la cea mai

recentă hotărâre judecătorească în cauză, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace

de informare în masă nu au putut lua nici o decizie în legătură cu această problemă.

Comisia a analizat şi alte memorii primite în ultima săptămână.

  PREŞEDINTE,
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