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

lucrările în ziua de 17 septembrie 1997, între orele 9.00 şi 14.30 , având următoarea ordine 

de zi: 

 1. Audierea dlui. Ion Caramitru, ministrul Culturii, la solicitarea membrilor 

Comisiei. Au participat, din partea Ministerului Culturii, d-na Maria Berza şi dl. Ioan 

Onisei, secretari de stat, d-na Ana Andreescu şi dl. Dan Nicolae, directori în Ministerul 

Culturii, şi dl. Cristian Panciu, directorul Centrului pentru Administrarea şi Protecţia 

Patrimoniului Culturii. Au fost discutate probleme privind programele de conservare şi 

restaurare a monumentelor istorice şi unele aspecte punctuale ale activităţii Ministerului 

Culturii în domeniul culturii scrise, al conservării fondului de carte al Bibliotecii 

Naţionale a României şi al stadiului elaborării proiectelor de lege privitoare la patrimoniul 

cultural naţional, la muzeele şi bibliotecile publice şi la instituţiile de spectacol. S-a 

convenit amânarea discuţiilor privind acţiunea de restaurare a Coloanei fără sfârşit şi pe 

cele privind recentul incendiu de la Muzeul Satului, până la proxima şedinţă a Comisiei.  

 2. Audierea dlui. Mircea Suciu, preşedinte al Asociaţiei Profesionale Române de 

Comunicaţii prin Cablu, în legătură cu  propunerile în vederea modificării Legii nr. 

48/1992 sosite din partea asociaţiei menţionate. Dl. Suciu a răspuns întrebărilor formulate 

de membrii Comisiei. Prin această audiere, Comisia a încheiat şirul dezbaterilor cu 

organismele interesate în îmbunătăţirea legislaţiei româneşti în domeniul audiovizualului, 

urmând ca, după dezbaterea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate, în 

momentul de faţă, în portofoliul Comisiei, să treacă - prin efortul unui grup de deputaţi - 
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la elaborarea unei propuneri legislative de modificare a Legii nr. 48/1992, a 

audiovizualului. 

 3.  Diverse. A fost prezentat raportul de deplasare al dlui. Virgil Ştefan Niţulescu, 

expert parlamentar, la reuniunea anuală a Comitetului Internaţional pentru Documentare 

în Muzee, din cadrul Consiliului Internaţional al Muzeelor, care a avut loc la Nürnberg, în 

perioada 7-12 septembrie 1997. Au fost discutate unele scrisori şi memorii sosite pe 

adresa Comisiei în ultimele trei săptămâni. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 2, lipsind d-na deputat 

Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD) şi d-nul deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale). 
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