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PROCES -VERBAL

al ”edinþei comune a Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª a

Camerei Deputaþilor ”i a Comisiei pentru culturª, artª ”i mijloace de informare în

masª a Senatului, din ziua de 21 octombrie 1998

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind  dnii. deputaþi Radu

“tefan Mazªre (independent), Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR), Kakassy Sandor (G.P. al

UDMR) ”i Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, alternativ, de dl. pre”edinte Gabriel Þepelea ”i

de dnul. pre”edinte Eugen Vasiliu.

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

1. Dezbateri asupra hotªrârii Consiliului de Administraþie al Societªþii Române de

Televiziune, în legªturª cu emisiunea �7 zile în România�difuzatª în ziua de 4

octombrie 1998.

Dupª prezentarea hotªrârii, dl. director general Cristian Hadji-Culea a dat citire

deciziei de sancþionare cu avertisment a dnei. Anca Toader, redactor ”ef la Departamentul

Emisiunilor Informative.

Dl. Hadji-Culea a precizat cª hotªrârea, care recomandª sancþionarea dnei. Anca

Toader ”i preluarea conducerii Departamentului Emisiunilor Informative de cªtre dl.

director general Crisitian Hadji-Culea, a fost votatª cu 12 voturi pentru ”i o abþinere.

Au mai luat cuvântul, dintre membrii Consiliului, dnele. Irina Radu ”i Lucia

Hossu � Longin ”i dnii. Alexandru Mironov, Alex. “tefªnescu, Titus Raveica ”i GÆlfalvi

Zsolt care au expus opinii diverse cu privire la decizia Consiliului.

Pe marginea documentelor citite, mai mulþi parlamentari ”i-au exprimat opinia,

apreciind, în general, cumpªtarea doveditª de membrii Consiliului ”i dorinþa de a
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stabili,de acum încolo, o bazª de colaborare pentru deciziile care vor urma.

˛n urma dezbaterilor, Comisiile reunite au hotªrât, prin vot unanim, solicitarea

comunicªrii deciziei pe care Comitetul Director al Societªþii Române de Televiziune a

înþeles sª le ia, în conformitate cu toate propunerile fªcute de membrii celor douª Comisii,

”i care au mers de la sancþionarea mai severª a dnelor. Alina Mungiu-Pippidi, director ”i

Anca Toader, redactor ”ef, pânª la închiderea diferendului creat ”i rªmânerea la stadiul

actual.

Dl. director general Cristian Hadji-Culea a precizat cª, în termen de o lunª

� termenul minim legal � vor fi organizate concursuri pentru toate posturile de conducere

din Departamentul Emisiunilor Informative. 

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


