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al şedinţei din ziua de 5 decembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, lipsind d-na deputat Lia Olguţa

Vasilescu (G.P. al PRM), d-nii vicepreşedinţi Constantin Duţu (G.P. al PRM) şi Mădălin

Voicu (G.P. al PSD), precum şi d-nii deputaţi Ioan Onisei (G.P. al PD) şi Vasile Puşcaş

(G.P. al PSD).

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare şi de d-nul secretar Márton Árpád Francisc. Comisia a adoptat, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Audierea d-lui Şerban Madgearu, preşedintele Consiliului Naţional al

Audiovizualului, la solicitarea sa. Preşedintele Consiliului a dorit să facă o prezentare a

măsurilor pe care le-a luat Consiliul Naţional al Audiovizualului, ca urmare a votului

negativ dat Raportului Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul 2000. D-nul

Madgearu a informat parlamentarii cu privire la recentele demersuri vizând creşterea

gradului de transparenţă a activităţii Consiliului şi îmbunătăţirea sistemului de

monitorizare a programelor de radiodifuziune şi televiziune. Totodată, au fost oferite

detalii cu privire la stadiul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană,

pentru capitolul Cultură � Audiovizual. În fine, d-nul Madgearu a anunţat noua politică a

Consiliului, referitoare la prevenirea încălcării prevederilor Legii şi ale deciziilor

Consiliului, de către operatori, pentru a se evita, pe cât posibil, sancţionarea acestora.

D-nul Madgearu a răspuns, apoi, întrebărilor membrilor Comisiei. Au pus întrebări şi au

formulat comentarii d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton

Árpád Francisc, precum şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak şi Eugen Nicolicea. D-nul

Madgearu a răspuns întrebărilor şi observaţiilor. D-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare a recomandat preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului mai multă

fermitate în îndeplinirea mandatului său.
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2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de

Presă � ROMPRES. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii raportului. Au

participat, ca invitaţi, d-nul deputat Eugen Nicolaescu, d-na Ioana Avădani, director al

Centrului pentru Jurnalism Independent şi d-na Liana Ganea, secretarul Asociaţiei pentru

Promovarea şi Protejarea Libertăţii de Exprimare. A fost dezbătut şi aprobat, cu

modificări, articolul 31 din propunerea legislativă. Constatându-se faptul că problemele

ridicate în cadrul dezbaterii la art. 32 nu pot fi rezolvate în absenţa unui reprezentant al

Agenţiei, la solicitarea membrilor Comisiei, dezbaterea va continua, săptămâna viitoare,

în prezenţa directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă �Rompres� sau a unui

reprezentant al acestuia. La dezbateri au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul

preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat

Monica Octavia Musca, precum şi d-nul deputat Alexandru Sassu.

3. Proiectul de lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii

publice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A participat, ca invitat, d-nul senator

George Pruteanu, iniţiatorul proiectului, care a făcut o prezentare sumară a documentului,

susţinând adoptarea, cu modificări, a acestuia.

4. Diverse.

Comisia a dezbătut situaţia gravă înregistrată în cazul transmisiilor Societăţii

Române de Radiodifuziune. Din cauza creşterii preţurilor serviciilor oferite de Societatea

Naţională de Radiocomunicaţii, de la 1 noiembrie 2001, Societatea Română de

Radiodifuziune a fost nevoită să reducă aria de receptare a programelor postului public de

radiodifuziune. Astfel, emisiunile Societăţii Române de Radiodifuziune nu mai sunt

preluate de staţiile de la Bod şi, parţial, de la Galbeni. Deputaţii au hotărât să solicite

sprijinul Primului Ministru, pentru rezolvarea situaţiei, ţinând cont de necesitatea

implicării mai multor ministere.

A fost analizată problema gravelor încălcări ale legislaţiei privind protejarea

patrimoniului cultural naţional, prin distrugerea unor vestigii arheologice în situl de la

Histria. Comisia a decis să invite, la proxima şedinţă, conducerea Ministerului Culturii şi

Cultelor pentru a analiza măsurile care sunt necesare pentru stoparea agresiunii asupra

sitului protejat.

Dezbaterea cererii de reexaminare a Proiectului de lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul

de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în

domeniul audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator a fost amânată pentru
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proxima şedinţă, ca urmare a epuizării timpului de lucru rezervat şedinţei din 5 decembrie

2001.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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