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S I N T E Z A
lucrărilor şedinţei din ziua de 18 septembrie 2002

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

având următoarea ordine de zi:

1. Audierea, la cerere, a d-lui Dragoş Şeuleanu, preşedinte - director general al

Societăţii Române de Radiodifuziune.

D-nul Dragoş Şeuleanu, preşedinte - director general, a făcut o prezentare a

Raportului dintre posturile de radio şi unităţile de producţie de la Societatea Română de

Radiodifuziune, definind mecanismele pentru proiectarea, aplicare şi evaluarea politicii şi a

strategiilor editoriale ale postului public de radio. În cursul dezbaterilor s-a precizat dorinţa

noii conduceri a Societăţii Române de Radiodifuziune de a introduce în activitatea generală

şi a fiecărui sector proceduri de lucru clare, simple, aplicabile tuturor angajaţilor,

instrumente prin care să se stimuleze creaţia jurnalistică, să se simplifice procesul

decizional, să se reducă birocraţia internă şi tensiunile inter - şi intra - departamente.

2. Audierea d-nei Rodica Pârvu, director general, şi a d-lui Eugen Vasiliu,

director adjunct -  Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

D-na Rodica Pârvu, director general, a prezentat Raportul privind problemele

organizării şi funcţionării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, de la înfiinţare şi

până în prezent, solicitat de Comisie. S-a subliniat faptul că dezvoltarea pieţei româneşti şi

creşterea interesului în exteriorul României pentru fenomenele care se petrec pe piaţa

noastră, au condus la necesitatea modificării şi completării cadrului legislativ, instituit de

Legea nr. 8/1996, cu alte acte normative, care vizau măsurile specifice pentru combaterea

pirateriei cu fonograme, videograme şi programe pentru calculator

Din numărul total al membrilor Comisiei (20), au fost prezenţi 19, lipsind d-nul

deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
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