PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 4, 5 şi 6 mai 2010
Din numărul total de 18 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 mai
a.c., au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta Alma
Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat
Nicolae Bănicioiu (G.P. al PSD+PC) şi dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR).
Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de doamna preşedinte Raluca
Turcan şi de domnul vicepreşedinte Amet Aledin.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 328/2006 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 150/2010).
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitat, a participat la
lucrările Comisiei, din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:
doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul
vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul secretar Florin Pâslaru, domnul deputat
Mircea Irimescu, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat
Theodor Paleologu. În cursul dezbaterilor au fost subliniate problemele cu care se
confruntă în prezent serviciul public de televiziune în ceea ce priveşte slaba
colectare a taxei TV şi a finanţării, în general. Vorbitorii au subliniat faptul că
diminuarea contribuţiei direcţionate de SRTV către CNC, de la 15% la 5% din
veniturile realizate din publicitatea difuzată de către Societatea Română de
Televiziune, ar conduce la diminuarea drastică a fondurilor utilizate pentru
producţia de filme cinematografice. Dezbaterile pe marginea veniturilor din
publicitate au scos în evidenţă atât modul de calcul al minutelor de publicitate cât
şi diferenţele de tratament juridic existente între reglementările privind Societatea
Română de Televiziune şi cele vizând televiziunile private, în privinţa modului de
inserare a publicităţii în cadrul programelor. Astfel, un regim diferit de difuzare a
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publicităţii aduce posturilor private venituri consistente, în timp ce restricţiile
impuse postului naţional aduc acestuia venituri diminuate. Domnul secretar Florin
Costin Pâslaru a subliniat faptul că modalitatea de calcul a minutelor de publicitate
în prime time este clar reglementată de Legea audiovizualului nr.504/2002, iar în
cazul în care unii radiodifuzori ar folosi o altă modalitate de calcul a minutelor de
publicitate Consiliul Naţional al Audiovizualului ar trebui să fie atenţionat în
vederea sancţionării celor care nu respectă cadrul legal. La finalul dezbaterilor,
membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la o viitoare şedinţă, în
prezenţa iniţiatorilor.
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