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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 13 martie 2012
Lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membri
Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi
au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.
Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Dezbatere asupra gravelor derapaje înregistrate în ultimul timp în
domeniul audiovizual. Din partea Consiliul Naţional al Audiovizualului au
participat domnul preşedinte Răsvan Popescu, domnul vicepreşedinte Ioan
Onisei, doamna Narcisa Iorga – membru, domnul Cristian Mititelu –
membru, domnul Gelu Marian Trandafir – membru, doamna Cristina
Trepcea – membru, domnul Valentin Alexandru Jucan – membru. De
asemenea, în calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au participat: domnul
Mircea Toma, preşedinte al Active Watch – Agenţia de Monitorizare a
Presei; domnul Răzvan Martin din partea Convenţiei Organizaţiilor de
Media; domnul George Chiriţă din partea Asociaţiei Române pentru
Comunicaţii Audiovizuale; doamna Cristina Lupu din partea Centrului
pentru Jurnalism Independent; doamna director Nicoleta Popa, Naţional TV;
doamna director Adriana Păpureanu, PRO TV; domnul Alin Petran,
Realitatea TV; doamna consilier Mirela Bomboe, Antena 1; domnul
coordonator business Cătălin Băleanu, Kanal D; domnul director Ioan
Mazilescu, Prima TV.
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Parlamentarii au semnalat necesitatea conlucrării dintre factorul politic
- comisiile pentru cultură ale Parlamentului – şi membrii Consiliului
Naţional al Audiovizualului, pentru identificarea soluţiilor legislative optime
vizând asanarea spaţiului audiovizual. Domnul Răsvan Popescu, preşedinte
al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a subliniat faptul că, în opinia sa,
este necesară modificarea legii, în sensul stabilirii unor criterii precise de
selecţie a celor ce urmează să devină membrii ai Consiliului. În intervenţiile
sale doamna preşedinte Raluca Turcan a subliniat în cadrul dezbaterii,
necesitatea construirii unei strategii de prevenţie în cadrul politicii pe care o
promovează Consiliul, pentru evitarea unor derapaje de genul celor apărute
în ultima perioadă. În acest sens, Consiliul Naţional al Audiovizualului ar
trebui să organizeze discuţii săptămânale cu radiodifuzorii, pentru a semnala
şi analiza împreună cazurile de încălcări ale legii. Expunând punctul său de
vedere, doamna Cristina Trepcea a subliniat faptul că, în opinia sa, majorarea
cuantumului amenzilor nu reprezintă soluţia pentru îmbunătăţirea calităţii
emisiunilor din spaţiul audiovizual, ci o mai mare implicare a organismelor
profesionale din presa scrisă şi audiovizuală ar putea constitui mijlocul de
exercitare a unor presiuni pentru condamnarea unor situaţii de încălcarea a
prevederilor legii de dragul audienţei. În încheierea dezbaterilor, una dintre
concluziile care s-au desprins a fost aceea referitoare la necesitatea
reanalizării principalelor modificări de ordin legislativ ce ar putea fi
promovate prin proiectul de lege aflat în dezbaterea Senatului.
În data de 13 martie a.c. la lucrările şedinţei comune, din partea
Camerei Deputaţilor, din numărul total de 19 de membri ai Comisiei au fost
prezenţi 11 deputaţi: d-na preşedinte Raluca Turcan (G.P. al PD-L), dl.
vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-na secretar
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Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel
(G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat
Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Horea Dorin Uioreanu (G.P. al PNL) şi
deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), iar
următorii parlamentari au fost absenţi: domnul deputat Victor Socaciu (G.P.
al PSD), domnul deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD), domnul
deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), domnul deputat Mircea Vasile Cazan
(G.P. al PNL), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul
deputat Ciprian-Florin Luca (G.P. al PSD), domnul deputat Gheorghe Mirel
Taloş (G.P. al PNL) şi domnul deputat Ştefan Mădălin Voicu (G.P. al PSD);
doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de
domnul deputat Marius Spînu (G.P. al PD-L), iar domnul deputat Theodor
Paleologu (G.P. al PD-L) a fost înlocuit de domnul deputat Adrian Gurzău
(G.P. al PD-L).
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