
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 18 iunie 1997 

 

 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi d-nii Gabriel Ţepelea, 

Lazăr Lădariu şi Radu Ştefan Mazăre. Lucrările şedinţei sunt conduse, alternativ, de d-na 

Eugenia Moldoveanu şi de d-nul Alexandru Sassu, vicepreşedinţi ai Comisiei. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. Întrevedere cu dl. Alexandru Stoenescu, consilier guvernamental la 

Departamentul Informaţiilor Publice, în legătură cu activitatea Consiliului pentru 

Problemele Românilor de Pretutindeni. 

 Membrii Comisiei au constatat că se solicitase prezenţa d-lui secretar de stat 

Bogdan Teodorescu şi au criticat tendinţa unor membri ai Executivului de a ignora 

invitaţiile adresate de Comisie. Dl. Stoenescu a prezentat Comisiei situaţia actuală a 

Departamentului şi a Consiliului, arătând că acesta din urmă este subîncadrat. Dl. secretar 

Puiu Haşotti a atras atenţia asupra dezinteresului manifestat de Consiliu pentru 

vlahoromânii din Grecia. Dl. Stoenescu a răspuns la câteva întrebări adresate de membri ai 

Comisiei. Dl. secretar Mădălin Voicu şi d-na Monica Muscă şi-au declarat nemulţumirea 

faţă de lipsa de precizie a răspunsurilor d-lui Stoenescu. Dl. vicepreşedinte Alexandru 

Sassu a solicitat Consiliului transmiterea unui material informativ, care să prezinte clar şi 

detaliat strategia acestui organism şi  modul de utilizare a alocaţiilor bugetare acordate.  
 2. Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la sprijinirea şi protejarea producţiei 

naţionale de filme, în vederea întocmirii raportului pe fond. 

 Comisia a amânat dezbaterea, constatând că materialele informative şi 

documentarea pe care Centrul Naţional al Cinematografiei urma să o pună la dispoziţia 

membrilor Comisiei nu au fost primite. Aceste materiale constituie baza documentară 

necesară pentru elaborarea raportului final asupra propunerii legislative.   
 3. 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 şi d-na Adelina Stancana, consilier juridic. Au fost discutate 

propunerile Consiliului, în lumina întrevederilor avute, în ziua de 5 iunie 1997, cu 

delegaţia Comisiei Europene, formate din d-nii Antonios Kosmopoulos şi David Mahon. 
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În continuare, au fost discutate propunerile de amendare a articolelor 37-45 din Legea nr. 

48/1992. Dl. deputat Márton Árpád a solicitat informaţii suplimentare în legătură cu textul 

Directivei „Televiziunea fără frontiere“. 

 4. Dezbateri cu privire la proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Societăţii Române de Radiodifuziune. Au participat dl. Tudor Cătineanu, director general, 

dnii. Ilie Mihai şi Gheorghe Verman, directori generali adjuncţi şi dl. Mihai Popescu, 

director la Societatea Română de Radiodifuziune. 

 Dl. Cătineanu a făcut o prezentare generală a materialelor transmise Comisiei, 

urmând ca în şedinţa comună a celor două comisii permanente să aibă loc dezbaterea în 

vederea avizării Regulamentelor. 

 5. Diverse 

 Dl. secretar de stat Ioan Onisei a transmis Comisiei o scisoare prin care anunţa 

faptul că dl. ministru Caramitru nu poate onora invitaţia Comisiei, fiind plecat în 

străinătate. La propunerea d-lui vicepreşedinte Alexandru Sassu, dl. Caramitru va fi invitat 

după data de 25 iunie. 

 S-a dat citire Hotărârii Biroului Permanent cu privire la organizarea şedinţelor 

Comisiilor permanente în timpul vacanţei parlamentare. Comisia  a hotărât să amâne cu o 

săptămână decizia sa privitoare la posibilitatea organizării şedinţelor în această perioadă. 

 In legătură cu Raportul Consiliullui Naţional al Audiovizualului pentru anul 1996, 

a fost citită scrisoarea Asociaţiei Profesionale Române de Comunicaţii prin Cablu, prin 

care s-a protestat faţă de unele afirmaţii conţinute în raport. 

 A fost citit răspunsul d-lui Valerian Stan, transmis Comisiei în legătură cu temeiul 

juridic pentru care a fost efectuat controlul la Societatea Română de Televiziune. Dl. 

vicepreşedinte Alexandru Sassu a atras atenţia asupra tonului nepotrivit al răspunsului dat 

de dl. secretar de stat Stan şi a reiterat poziţia sa privind lipsa temeiului legal al 

controluilui efecatuat la Societatea Română de Televiziune. 

 La solicitarea Directoruluii general al Complexului Naţional Muzeal „Moldova“, 

dl. Vasile Chirica, se va trimite o scrisoare de sprijin către Academia Română, Ministerul 

Culturii, Ministerul Invăţământului şi Departamentul Informaţiilor Publice, privind 

organizarea, în anul 2001, în România, a celui de-al  XXI-lea Congres al Uniunii 

Internaţionale de Studii Pre- şi Protoistorice. 

 A fost citită scrisoarea d-nei Ioana Slăvescu prin care se contestă decizia de 

demitere a sa din funcţia de Şef serviciu la Ministerul Comunicaţiilor, în legătură cu 



 3

ancheta desfăşurată în minister, privitoare la situaţia postului de televiziune DATINA. 

Membrii Comisiei au hotărât să solicite Ministerului Comunicaţiilor urgentarea anchetei 

administrative. 

 Membrii Comisiei au fost informaţi în legătură cu poziţiile ireconciliabile ale 

Secretariatului de Stat pentru Culte şi Ministerul Culturii faţă de posibilitatea alocării unor 

fonduri suplimentare pentru restaurarea unor lăcaşuri de cult, care sunt monumente 

istorice. 

 Privitor la scrisoarea Consiliului Judeţean Vrancea, prin care se solicită sprijin în 

vederea suplimentării fondului de restaurare a clădirii teatrului din Focşani, membrii 

Comisiei au decis să îndrepte solicitarea către Ministerul Culturii. 

 Membrii Comisiei au hotărât trimiterea către Societatea Română de Televiziune şi, 

respectiv, Societatea Română de Radiodifuziune a unor memorii, a căror rezolvare nu este 

de competenţa Parlamentului.  

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Alexandru SASSU 

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 


