
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 4 iunie 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi d-nul Gabriel 

Ţepelea şi d-nul Radu Ştefan Mazăre. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Alexandru Sassu, vicepreşedinte al 

Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 lit. A, i) pct. 6 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. După prezentarea 

referatului întocmit de experţii Comisiei, Comisia a trecut la votarea proiectului de Lege, 

avându-se în vedere amendamentele propuse. Comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea 

proiectului de lege, cu amendamente. 

  2. Întâlnire cu delegaţia Comisiei Europene, alcătuită din dl. Antonios 

Kosmopoulos, şeful departamentului Ţări Asociate în Direcţia Generală X (Informaţii, 

Comunicare, Cultură, Audiovizual), şi asistentul său, dl. David Mahon. Din partea 

Ministerului Afacerilor Externe, au participat d-na Daniela Brânduşa Coroianu (din 

Direcţia Relaţii Presă), dl. Sorin Vasile (din Direcţia Uniunea Europeană) şi d-na Viorica 

Mircea (secretar II la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană). S-au dezbătut 

probleme legate de necesitatea amendării Legii nr. 48/1992 şi a Legii nr. 41/1994, în 

sensul  armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană. 

 Dl. Kosmopoulos a prezentat un set minimal de cerinţe privind armonizarea 

legislativă. Scopul adoptării acestor modificări în legislaţia internă nu este numai acela de 

a pregăti, şi în acest fel, aderarea României la Uniunea Europeană, ci şi acela de a permite 

ţării noastre să beneficieze de Programul MEDIA II, promovat de Comisia Europeană. 
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 Membrii Comisiei au asigurat delegaţia Comisiei Europene de întreaga lor 

disponibilitate, în sensul modificărilor solicitate, urmând să fie elaborată, în acest sens, o 

declaraţie a Comisiei. 

 3. Discutarea situaţiei postului de televiziune Datina TV, din Drobeta - Turnu 

Severin. Au luat parte la lucrările Comisiei, d-na Cristina Ciucă şi dl. Nicolae Corjos, 

membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului şi dl. Dumitru Moinescu, secretar de 

stat la Ministerul Comunicaţiilor. Dl. Moinescu a informat Comisia asupra rezultatelor 

anchetei administrative din Minister, în legătură cu gravele deficienţe şi neregularităţi 

înregistrate în ceea ce priveşte legalitatea autorizării şi funcţionării postului de televiziune 

Datina TV. Astfel, s-a propus retrogadarea din funcţii a d-lor Adrian Bocşan şi Gheroghe 

Popa, directori în Minister. Comisia a solicitat încheierea grabnică a anchetei efectuate în 

Consiliul Naţional al Audiovizualului, urmând ca rezultatele acesteia să fie comunicate cu 

maximum de rapiditate. Totoadă, Comisia a decis să solicite Ministerului Comunicaţiilor 

sancţionarea drastică a tuturor acelora care se fac vinovaţi de nerespectarea legilor în 

vigoare.  

 În legătură cu acest caz, membrii Comisiei au primit în audienţă pe dl. Gheorghe 

Bureţea, directorul postului de televiziune Datina Tv, însoţit de d-na Simina Giuroiu. Dl. 

Bureţea s-a referit la activitatea postului de televiziune pe care îl conduce şi a arătat că nu 

a putut, din motive tehnice, să îndeplinească solicitările Ministerului Comunicaţiilor. Dl. 

Bureţea nu a putut prezenta, la solicitarea Comisiei, autorizaţia tehnică de funcţionare, în 

baza căruia ar trebui să funcţioneze postul, reieşind că aceasta urmează să fie ridicată de la 

Minister. Membrii Comisiei au specificat că nu sunt interesaţi de programele postului 

Datina TV, ci de ilegalităţile comise de către persoane din Ministerul Comunicaţiilor şi, 

posibil, şi din Consiliul Naţional al Audiovizualului. 

 4. Diverse. S-a dezbătut sesizarea sosită din partea Asociaţiei Române pentru 

Comunicaţii în Audiovizual, în legătură cu modalităţile în care sunt scoase la concurs 

frecvenţele în audiovizual. Comisia a cerut Ministerului Comunicaţiilor întocmirea, de 

urgenţă, a unui studiu privind această problemă. 

 Au fost citite scrisori adresate Comisiei, hotărându-se ca ele să fie transmise celro 

care pot rezolva problemele semanlate (Ministerul Comunicaţiilor şi Societatea Româmă 

de Televiziune). 

 A fost prezentată solicitarea d-lui senator Sergiu Nicoalescu, în legătură cu 

suplimentarea bugetului Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru turnarea filmului 
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triunghiul morţii. Comisia a decis să răspundă d-lui senator că este exclusă orice 

modificare a bugetului CNC, până la o eventuală ordonanţă de rectificare a bugetului. 
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