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 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 11 iunie 1997 între orele 9.00 - 14.30, având următoarea ordine de zi: 

 1. Întâlnire cu reprezentanţii Departamentului pentru Informaţii Publice, în 

legătură cu activitatea Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni. 

 Membrii Comisiei au constatat că Departamentul pentru Informaţii Publice nu a 

onorat invitaţia Comisiei, netrimiţând nici un reprezentant la această întâlnire. Comisia a 

hotărât să transmită o scrisoare d-lui ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, prin care să 

reitereze invitaţia adresată Departamentului pentru Informaţii Publice, pentru ziua de 18 

iunie 1997. Totodată, membrii Comisiei au decis să invite, la aceeaşi şedinţă, şi pe dl. 

ministru al Culturii, pentru a prezenta stadiul îndeplinirii programelor şi proiectelor 

Ministerului Culturii, la 6 luni de la preluarea responsabilităţilor ministeriale.  
 2. Continuarea discuţiilor cu privire la propunerile de amendare a Legii nr. 

48/1992. Au participat d-na Cristina Ciucă şi dl. Nicolae Corjos, membri ai Consiliului 

Naţional al Audiovizualului. Au fost discutate propunerile Consiliului, în lumina 

întrevedrilor avute, în ziua de 5 iunie 1997, cu delegaţia Comisiei Europene, formate din 

d-nii Antonios Kosmopoulos şi David Mahon. În continuare, au fost discutate propunerile 

de amendare a articolelor 33 - 36 din Legea nr. 48/1992. 

 3. Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la sprijinirea şi protejarea producţiei 

naţionale de filme, în vederea întocmirii raportului pe fond. Membrii Comisiei au hotărât 

să amâne dezbaterea, până în momentul primirii materialelor documentare solicitate de la 

Centrul Naţional al Cinematografiei.  

 4. Diverse. Au fost discutate memoriile, scrisorile şi răspunsurile primite la 

intervenţiile Comisiei, în ultima săptămână. 

 Membrii Comisiei au reanalizat stadiul discuţiilor referitoare la numirea unui nou 

consiliu de administraţie la Societatea Română de Televiziune, în contextul dezbaterii 

provocate de nota primită din partea Departamentului de Control al Guvernului, privind 
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modul de încheiere şi derulare a contractelor de publicitate încheiate de către Societatea 

Română de Televiziune. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), a absentat 1, lipsind dl deputat 

Gabriel Ţepelea (G.P. al PNŢCD şi civic-ecologist). 

 

  

VICEPREŞEDINTE, 

Alexandru SASSU 

 

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 


