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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 11 iunie 1997 

 

 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absent d-nul Gabriel Ţepelea. 

Lucrările şedinţei sunt conduse, alternativ, de d-na Eugenia Moldoveanu şi de d-nul 

Alexandru Sassu, vicepreşedinţi ai Comisiei. 

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

 1. Întâlnire cu reprezentanţii Departamentului pentru Informaţii Publice, în 

legătură cu activitatea Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni. 

 Membrii Comisiei au constatat că Departamentul pentru Informaţii Publice nu a 

onorat invitaţia Comisiei, netrimiţând nici un reprezentant la această întâlnire. Pe rând, d-

na vicepreşedinte Eugenia Moldoveanu, d-nii secretari Puiu Haşotti şi Mădălin Voicu, şi 

d-nii deputaţi Lazăr Lădariu, Eugen Nicolicea şi Dumitru Pâslaru, au crititcat absenţa 

reprezentantului Departamentului pentru Informaţii Publice - care, în contextul numirii     

d-lui Radu Boroianu ca ambasador, ar fi trebuit să fie dl. secretar de stat Bogdan 

Teodorescu -, pe care au considerat-o o sfidare la adresa Comisiei şi a Camerei 

Deputaţilor. La propunerea d-lui secretar Puiu Haşotti, Comisia a hotărât să transmită o 

scrisoare d-lui ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, prin care să reitereze invitaţia 

adresată Departamentului pentru Informaţii Publice, pentru ziua de 18 iunie 1997, şi să fie 

invitat, cu aceeaşi ocazie, şi dl. ministru al Culturii, pentru a prezenta stadiul îndeplinirii 

programelor şi proiectelor Ministerului Culturii, la 6 luni de la preluarea 

responsabilităţilor ministeriale.  
 2. Continuarea discuţiilor cu privire la propunerile de amendare a Legii nr. 

48/1992. Au participat d-na Cristina Ciucă şi dl. Nicolae Corjos, membri ai Consiliului 

Naţional al Audiovizualului. Au fost discutate propunerile Consiliului, în lumina 

întrevedrilor avute, în ziua de 5 iunie 1997, cu delegaţia Comisiei Europene, formate din 

d-nii Antonios Kosmopoulos şi David Mahon. În continuare, au fost discutate propunerile 

de amendare a articolelor 33 - 36 din Legea nr. 48/1992. Membrii Comisiei au solicitat să 
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fie informaţi exhaustiv cu privire la conţinutul Directivei CEE „Televiziunea fără 

frontiere“. 

 3. Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la sprijinirea şi protejarea producţiei 

naţionale de filme, în vederea întocmirii raportului pe fond. Membrii Comisiei au hotărât 

să amâne dezbaterea, până în momentul primirii materialelor documentare solicitate de la 

Centrul Naţional al Cinematografiei.  

 4. Diverse.  

 Membrii Comisiei au fost înştiinţaţi în legătură cu primirea proiectului 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Societăţii Române de Radiodifuziune, care 

urmează să fie avizat de Comisie. La propunerea d-lui vicepreşedinte Alexandru Sassu, s-

a hotărât începerea dezbaterilor pe marginea acestui proiect, la proxima şedinţă a 

Comisiei. 

 A fost citită solicitarea d-lui secretar de stat Gheorghe F. Anghelescu, de la 

Secretariatul de Stat pentru Culte, în legătură cu necesitatea obţinerii unor fonduri 

suplimentare pentru lucrări de reparaţii şi restaurări la unele lăcaşuri de cult. D-nul expert 

parlamentar Virgil Ştefan Niţulescu a fost delegat de Comisie să medieze o înţelegere 

între d-nul secretar de stat Gheorghe F. Anghelescu şi d-nul secretar de stat Ioan Onisei, 

de la Ministerul Culturii, în vederea rezolvării problemei obţinerii resurselor financiare 

solicitate, înaintea unei eventuale invitări a celor doi secretari de stat în faţa Comisiei. 

 A fost citit răspunsul Ministerului Culturii cu privire la memoriul transmis 

Comisiei de d-nul. Cornel Taloş. 

 La propunerea d-lui vicepreşedinte Alexandru Sassu, Comisia a hotărât să ceară 

Societăţii Române de Televiziune transmiterea, de urgenţă, a contului de execuţie 

bugetară pentru anii 1995 - 1996, în cel mult 2 săptămâni. 

 Membrii Comisiei au reanalizat stadiul discuţiilor referitoare la numirea unui nou 

consiliu de administraţie la Societatea Română de Televiziune, în contextul dezbaterii 

provocate de nota primită din partea Departamentului de Control al Guvernului, privind 

modul de încheiere şi derulare a contractelor de publicitate încheiate de către Societatea 

Română de Televiziune. Faţă de aceasta, la propunerea d-lui deputat Alexandru Badea, 

Comisia a decis să solicite Departamentului de Control al Guvernului, o notă explicativă 

privind temeiul juridic în baza căruia a fost executat controlul aminit la Societatea 

Română de Televiziune. Cu deosebire, d-nul vicepreşedinte Alexandru Sassu a acuzat 

depăşirea atribuţiilor pe care Departamentul de Control al Guvernului le are, amintind că, 
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în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, Societatea Română de Radiodifuziune şi  

Societatea Română de Televiziune sunt supuse doar controlului parlamentar. În aceeaşi 

ordine de idei, s-au exprimat şi d-nul secretar Mădălin Voicu, şi d-nii deputaţi Gheorghe 

Şerban, Márton Árpád, Dumitru Pâslaru, Lazăr Lădariu şi Radu Sever Cristian Gheciu. 

 A fost citit textul scrisorii d-lui deputat Ioan Gavra, adresat Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, prin care este denunţată, ca ilegală, activitatea 

d-lui Liviu Man la postul de televiziune TVR Cluj. D-nul secretar Puiu Haşotti şi d-na 

deputat Monica Muscă au acuzat tonul ireverenţios al scrisorii, faţă de d-na Alina Mungiu 

Pippidi, director în Societatea Română de Televiziune. D-nul deputat Lazăr Lădariu a 

apreciat că scrisoarea nu atinge fondul problemei „cazului“ Man. La propunerea d-lui 

vicepreşedinte Alexandru Sassu, Comisia a hotărât să ceară d-lui deputat Gavra să 

reformuleze scrisoarea sa, specificând, cu claritate, ce anume doreşte din partea membrilor 

Comisiei. 

 A fost citit memoriul Muzeului de Artă din Ploieşti, prin care se solicită sprijin 

pentru realizarea unor proiecte de anvergură europeană ale Muzeului. Comisia a hotărât, 

la propunerea celor doi vicepreşedinţi, să supună cazul atenţiei Ministerului Culturii şi 

Consiliului Judeţean Prahova. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Alexandru SASSU 

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 

 


