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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei comune a Comisiilor pentru culturª, arte ”i mijloace de informare în

masª din Senat ”i Camera Deputaþilor, din ziua de 10 martie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 18 deputaþi, lipsind dnul. deputat Radu

“tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei  au fost conduse, de dnul. senator Eugen Vasiliu, pre”edintele

Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª.

Comisiile au adoptat, în unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:

1. Statutul ziaristului din Societatea Românª de Televiziune. Dezbateri în

vederea avizªrii. Au participat, ca invitaþi, dnul. Cristian Valeriu Hadji Culea directorul

general al Societªþii Române de Televiziune, dna. Irina Radu ”i dnul. Dumitru Iuga,

membri în Consiliul de Administraþie al Societªþii Române de Televiziune, precum ”i dna.

Miruna Runcan, expert.

La dezbaterile generale au luat cuvântul  dnii. senatori Eugen Vasiliu, Justin

Tambozi, Ioan Solcanu, Nicolae Zavici, Radu Alexandru Feldman, Sergiu Nicolaescu,

dnele. deputate Ileana Filipescu, Leonida Lari Iorga ”i dnii. deputaþi Alexandru Ioan

Badea, Lazªr Lªdariu, MÆrton `rpÆd Francisc, Simion Darie ”i Dumitru Pâslaru.

Dupª încheierea dezbaterilor, Comisiile au discutat, pe articole, proiectul de

Statut. Proiectul a fost avizat favorabil, cu modificªri.

2. Diverse.

Comisiile au dezbªtut scrisoarea Grupului Parlamentar al Minoritªþilor Naþionale,

cu privire la propunerile de modificare a grilei de programe a Societªþii Române de

Televiziune, propuneri care ar putea duce la diminuarea timpului alocat emisiunilor

destinate minoritªþilor naþionale. Au participat, ca invitaþi, dnii. deputaþi Varujan

Pambuccian ”i Dorel Dorian. Grupul Parlamentar al Minoritªþilor Naþionale - îngrijorat de

aceastª posibilitate �  a solicitat menþinerea emisiunilor existente pentru minoritªþi
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naþionale ”i a structurii redacþionale ”i de personal actuale, care realizeazª aceste emisiuni.

“i-au exprimat opiniile dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnii. senatori Eugen Vasiliu,

Corneliu Ioan Bucur, Laurenþiu Ulici ”i Sergiu Nicolaescu, precum ”i dnii. deputaþi

Mªdªlin Voicu ”i MÆrton `rpÆd Francisc. Toþi parlamentarii care au luat cuvântul au fost

de acord cu solicitarea membrilor Grupului Parlamentar al Minoritªþilor Naþionale .

Comisiile ”i-au exprimat sprijinul faþª de poziþia Grupului Parlamentar al Minoritªþilor

Naþionale, recomandând  conducerii Societªþii Române de Televiziune sª analizeze aceastª

problemª ”i sª gªseascª o soluþie optimª.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


