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S I N T E Z A 
lucrărilor şedinţei din 14 mai 1997 

  
 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 14 mai 1997 între orele 8.30-14.30, având următoarea ordine de zi: 
  
 1. Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la sprijinirea şi protejarea producţiei 
naţionale de filme, în vederea întocmirii raportului pe fond. La dezbateri au participat 
domnii Constantin Pivniceru şi Petre Sălcudeanu din partea UCIN şi Decebal Mitulescu 
din partea Centrului Naţional al Cinematografiei. 
 In urma dezbaterilor Comisia a constatat că propunerea legislativă necesită 
modificări şi adaptări, prin care să se realizeze armonizarea cu prevederile legale  în 
vigoare precum şi cu realităţile vieţii sociale şi economice ale anului 1997.  S-a hotărât ca 
până la data de 28 mai, UCIN şi CNC să prezinte un punct de vedere comun cu privire la 
posibilitatea amendării acestei propuneri legislative, pe care Comisia urmează să le ia în 
discuţie, pentru formularea amendamentelor sale, în şedinţa din 4 mai 1997. 
  
 2.. Dezbaterea propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de ziarist, în 
vederea întocmirii raportului pe fond. 
 La dezbateri au participat domnii  Petre Ţurlea, deputat,în calitate de iniţiator,  
Mihai Miron, Radu Macovei, Valentin Buzlea şi Adi Cristi, din partea Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti, Petre Mihai Băcanu şi Vartan Arachelian din partea Asociaţiei Ziariştilor 
din România, Agoston Hugo, din partea Asociaţiei Ziariştilor Maghiari din România şi 
doamna Renate Weber, din partea Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din 
România - Comitetul Helsinki. 
 In urma dezbaterilor, Comisia a hotărât  întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative. In acest sens au fost exprimate 10 voturi pentru respingere, 3 voturi 
contra  şi 2 abţineri.   
  
  
  
 3. Discutarea situaţiei postului de televiziune DATINA TV, din Drobeta-Turnu 
Severin. 
 La discuţii a participat domnul Constantin Vaeni, membru al Consiliului Naţional 
al Audiovizualului. 
 In urma discuţiilor, Comisia a constatat  necesitatea invitării şi a unui reprezentant 
al Ministerului Comunicaţiilor, în vederea clarificării tuturoraspectelor legate de 
autorizarea acestui post. In consecinţă, s-a hotărât reluarea dezbaterii în cadrul unei 
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şedinţe ulterioare, la care urmează a fi invitat şi un reprezentant al Ministerului 
Comunicaţiilor. 
  
 4. Diverse.  
  
 Au fost prezenţi 20 de membri, lipsind domnii deputaţi Gabriel Ţepelea (Grupul 
Parlamentar PNŢCD) şi  Alexandru Sassu (Grupul Parlamentar USD-PD). 
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