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

lucrările în ziua de 15 octombrie 1997, având următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativă privind monumentele istorice. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La solicitarea iniţiatorilor, dezbaterea a fost amânată până la sosirea 

avizului de la Comisia pentru administraţie locală, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

 2. Propunerea legislativă cu privire la sprijinirea şi protejarea producţiei naţionale 

de filme. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În urma dezbaterilor, Comisia a 

hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să propună respingerea propunerii 

legislative. 

 3. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Dezbaterile au fost amânate pentru studirerea întregii documentaţii 

puse a dispoziţia Comisiei de către Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii 

Neguvernamentale. 

 4. Întrevedere cu dl. secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor Dan Chirondojan 

şi cu d-nii Daniel Klinger şi George Chiriţă, preşedinte şi, respectiv, director executiv ai 

Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA). Invitaţii au prezentat 

rezultatele negocierilor care au avut loc, până în prezent, între ARCA şi Minister, pe 

marginea propunerilor Asociaţiei vizând mărirea puterilor de emisie ale posturilor de radio 

şi generalizarea benzii de frecvenţă CCIR şi a diferendului privind situaţia alocării şi 

utilizării frecvenţelor posturilor de radio din zona Cluj-Napoca. Întrucât, în urma 

dezbaterilor nu s-a conturat o soluţie, membrii Comisiei au hotărât să invite la o nouă 

dezbatere, documentată, atât Ministerul Comunicaţiilor şi Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, cât şi Societatea Română de Radiodifuziune şi ARCA. 

 5. Diverse. 

 Comisia a luat în dezbatere problema difuzării tot mai frecvente, atât de către 

posturile de televiziune private, cât şi de către cele publice, a filmelor care prezintă scene 
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de o violenţă gratuită şi excesivă. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a hotărât să solicite Consiliului Naţional al Audiovizualului respectarea fermă a 

prevederilor legale, în această privinţă. 

 Membrii Comisiei au luat în dezbatere diverse memorii şi sesizări sosite pe adresa 

ei, în ultimele două săptămâni.  

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 6, lipsind d-nele 

deputate Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR), Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD) şi 

Monica Octavia Muscă (G.P. Naţional Liberal) şi d-nii deputaţi Gabriel Ţepelea (G.P. al 

PNŢCD-Civic-Ecologist), Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi 

Radu Ştefan Mazăre (fără apartenenţă la un grup parlamentar). 
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