PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 1, 2 şi 3 octombrie 2013
În zilele de 1, 2 şi 3 octombrie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi.
Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1. Cererea de Reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
Audiovizualului nr. 504/2002 (PLx-114/2013). Membrii Comisiei au analizat Cererea
de Reexaminare transmisă de preşedintele României, precum şi conţinutul legii aşa
cum aceasta a fost transmisă spre promulgare. Au luat cuvântul: domnul preşedinte
Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Márton Árpád
Francisc. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să amâne luarea unei decizii, pentru o mai bună documentare cu privire la
soluţia optimă de amendare a textului şi continuarea discuţiilor la viitoarea şedinţă.
2. Informare cu privire la petiţia adresată Comisiei de S.C. REALITATEA
MEDIA S.A. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a făcut o informare a
membrilor Comisiei în legătură cu documentele depuse de societatea S.C. Realitatea
Media S.A., în care se prezintă conflictul apărut între această societate comercială şi
numitele S.C. RTV Satellite Net SRL şi S.C Ridzone Computers SRL, în legătură
cu folosirea mărcii RTV, soluţionată în justiţie prin Hotărârea judecătorească
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pronunţată în şedinţa publică din data de 9 august 2013. În documentele prezentate
se face vorbire şi despre poziţionarea Consiliului Naţional al Audiovizualului faţă de
acest conflict, precum şi despre tratamentul discriminator (în opinia acestora) aplicat
acestui post de televiziune şi demonstrat prin acţiunile întreprinse de Consiliului
Naţional al Audiovizualului în ultima perioadă. Membrii Comisiei au hotărât să
programeze la viitoarea şedinţă audierea reprezentanţilor S.C. Realitatea Media S.A.
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