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Domnul consilier Rigu Andrei Daniel

Discutarea a doua proiecte de hotarari:

Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de
cooperare Tntre Municipiul Bucure9ti 9i Societatea Romana de
Televiziune Tn vederea realizarii emisiunii Replay pe durata grilei de
toamna a S. R. Tv.

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de
colaborare institujionala dintre Ministerul Transporturilor 9i
Infrastructurii (MTI), Jude}ul llfov - Consiliul Judejean 9i Municipiul
Bucure9ti Tn vederea realizarii 9i implementirii - Drumurilor radiale
care ajuta la cre9terea atractivitalii investijiei autostrazii AO - Inel
Bucuresti.

Era o nelamurire daca sa mai dam aviz pe acest proiect pentru ca
am %cut acest lucru inainte de 9edinta din 30 septembrie. Am discutat la
direc jie, au transmis faptul ca au revenit asupra adresei trimise atunci Tn
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29 septembrie, cu privire la anexa 1. Practic se Tnlocuie9te anexa 1 cu
haHa, la acest proiect de hotarare, adica modificarea drumului radial 5,
care Tnainte traversa 9i padurea Baneasa, acum numai traverseaza
padurea Baneasa 9i pentru ca s-a eliminat acest sector de drum s-a
actualizat 9i prejul estimat pentru drumul radial 5. Practic aceasta ar fi
modificarea. Pentru a fi in regula sa nu fie vreo problema de legalitate, de
aviz recomandarea ar fi sa dam un nou aviz pe acest proiect de hotarare.
Daca sunt interventii din partea dumneavoastra? Nu sunt, vot va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 0 abtineri avizul este
favorabil.

Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de
cooperare intre Municipiul Bucure9ti 9i Societatea Romana de
Televiziune in vederea realizarii emisiunii Replay pe durata grilei de
toamna a S.R. Tv. Municipiul Bucure9ti T9i dore9te sa colaboreze cu
Televiziunea Romana pentru a realiza o emisiune „Replay”.

Se ata9eaza acest protocol de colaborare, Tnteleg ca obliga+iile
municipiului Bucure9ti sunt de a gazdui aceasta emisiune pe Arena
Najionala, de a facilita accesul Tn anumite zone de interes, de a permite
amplasamentul de bannere. Aceasta colaborare este cu titlul gratuit,
Primaria Municipiului Bucure9ti nu percepe nicio taxa pentru folosirea
spa+iului de catre Televiziunea Romana pentru aceasta emisiune.
Proiectul are referat de aprobare din partea Primarului General 9i un raport
de specialitate de la Direcjia Planificare Investijii. Daca aveti obsewa Iii pe
marginea acestui proiect?

Domnul consilier Badiu Andrei
Din punctul meu de vedere nu cred ca este oportun acest prdtocol,

dar nu Tndepline9te cateva conditii de legalitate. in primul rand nu au un
termen deterrninabil. Doi, obligatiile sunt numai Tn sarcina Primariei, TVR
nu are nicio obligajie, are numai drepturi, nu sunt stipulate ce se Tntampla
cu cheltuielile de utilita Ii, este de notorietate faptul ca, carele acestea de
televiziune costa foarte mult, nu au nicio clauza Tn sensul acesta. Doi, sunt
ni9te clauze pur potestative, care sunt considerate nescrise conform
Codului Civil, depind exclusiv de voinja TVR-ului. Noi pana la urma nu
avem vreun beneficiu, pana la urma am Tnchiriat Arena National, doar
contra unei sume de bani, mai mica, mai mare, chestii pe care le discutam
9i pe oportunitate, dar din punct de vedere al legalitalii consider ca e o
problema mare la acest proiect. De ce dam TVFR-ului 9i nu dam altei
televiziuni sau de ce nu dam la toate?
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Doamna consilier Petre Stefania
Da, achiesez la observajiile domnului consilier Badiu 9i a9 spune ca

mi se pare o problema de drept de concuren+a aici, la modul cel mai serios.
E corecta observatia domnului Badiu. De ce doar unora si nu tuturor? De
ce nu aplicam acelea9i condijii tuturor? Mie mi se pare o problema 9i faptul
ca nu este menjionat acest titlu gratuit, noi doar Tl presupunem. Nu e
mentionat Tn nici un feI, este adevarat m-am uitat cu atentie., nu exista
nicaieri men+iunea ca este cu titlu gratuit, noi doar presupunem, ar trebui
sa aprobam ceva pe presupunerea ca este cu titlut gratuit, Tn momentul Tn
care va veni Curtea de Conturi cum o sa treaca Tn rapoartele ei gratuitul
acesta inexistent? in afara de faptul ca ne trece TVR coproducator, trece
PMB pe genericul emisiunii ci acesta este singurul beneficiu pentru PMB,
observ ca PMB T9i ia obliga+ia, de fapt este de acord ca SRTV sa ii
colecteze 9i sa ii prelucreze datele cu caracter personal. Pai, are PMB
date cu caracter personal? Ar trebui revizuit juridic la modul cel mai serios
protocolul acesta. E inoportun sa TI aprobam Tn a9a mare viteza, date fiind
semnele de Tntrebare. Are serioase probleme de formulare.

Domnul consilier Ri(lu Andrei Daniel
Si eu sunt de acord cu ce mentionati. Nici mie nu mi-e clar durata ,

daca sunt sume angrenate Tn colaborarea dintre cele doua par+i. Avand
in vedere aceste observajii, daca numai sunt altele o sa iI supun la vot.

Cu 0 voturi pentru, 1 vot Tmp6triva 9i 5 abjineri avizul este favorabil.
va multumesc.
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