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PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 20 mai 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, fiind absenţi d-nii Gabriel 

Ţepelea, Mădălin Voicu, Slavomir Gvozdenovici, Radu Ştefan Mazăre şi d-na Monica 

Octavia Muscă. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Alexandru Sassu, vicepreşedinte al 

Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

  1. Discutarea întâmpinării d-nei deputat Leonida Lari Iorga, în legătură cu situaţia 

Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni. După citirea întâmpinării, în 

care se face propunerea ca cei care coordonează activitatea Consiliului pentru Problemele 

Românilor de Pretutindeni să fie invitaţi în faţa Comisiei pentru a prezenta activitatea 

acestuia, dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu supune la vot această propunere care se 

adoptă cu unanimitatea celor prezenţi. 

 2. Diverse.  

 Se citeşte scrisoarea d-lui Decebal Mitulescu, prin care se solicită sprijinul pentru 

elaborarea unor reglementări care să ducă la reducerea TVA aplicate la producţia şi 

difuzarea filmelor româneşti. La propunerea d-lui vicepreşedinte Sassu, Comisia se 

pronunţă pentru obţinerea unor lămuriri suplimentare din partea Centrului Naţional al 

Cinematografiei. 

 Se dă citire Deciziei C.N.A. nr. 47/1997. Comisia decide solicitarea de explicaţii 

din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului şi a Ministerului Comunicaţiilor 

privind strategia şi metodologiile disponibilizărilor de frecvenţe pentru staţiile locale de 

radio şi televiziune (putere mică), urmând ca acestea să fie oferite Comisiei cu ocazia 

discutării situaţiei postului Datina TV, la proxima şedinţă. 

 Se prezintă memoriul unui grup de absolvenţi ai Academiei de Teatru şi Film din 

Bucureşti, prin care se solicită sprijin financiar din partea Consiliului pentru Problemele 

Românilor de Pretutindeni pentru constituirea unui „mini-teatru“ care să valorifice creaţia 

literară şi muzicală a românilor din jurul României. La propunerea d-nei deputat Leonida 
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Lari Iorga, memoriul va fi transmis, împreună cu o recomandare a Comisiei, atât 

Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni, cât şi Ministerului Culturii. 

 Este prezentat memoriul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi 

Cultura Poporului Român - ASTRA, cu privire la situaţia clădirilor construite din 

fondurile ASTREI istorice, în condiţiile probabilei modificări a Legii nr. 112/1995. La 

propunerea  d-lui vicepreşedinte Alexandru Sassu, memoriul va fi transmis Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 Este citit textul unei scrisori a d-lui Dumitru Iuga, din partea Sindicatului Liber din 

Radio şi Televiziune, prin care se cere amendarea urgentă a Legii nr. 41/1994, în vederea 

numirii unui nou consiliu de administraţie la Societatea Română de Televiziune. La 

propunerea d-lui deputat Radu Sever Cristian Gheciu, dl. Iuga va fi informat cu privire la 

existenţa unei propuneri legislative de amendare a Legii nr. 41/1994, aflată în curs de 

avizare la Guvern. 

  
VICEPREŞEDINTE, 

Alexandru SASSU 

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 

 


