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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-na deputat Ileana 

Filipescu (G.P. PD) şi d-nii deputaţi Alexandru Ioan Badea (G.P. PNŢCD-civic şi 

ecologist) şi Kakasssy Sandor (G.P. UDMR). Lucrările şedinţei au fost conduse, 

alternativ, de d-nul preşedinte Gabriel Ţepelea şi de d-nul Alexandru Sassu, 

vicepreşedinte al Comisiei. 

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

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi 

constituirea Fondului Cinematografic Naţional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

A participat dl. Ion Caramitru, ministrul Culturii. Comisia a încheiat dezbaterile generale, 

urmând ca de la proxima şedinţă să înceapă dezbaterile pe articole şi să întocmească 

raportul asupra  proiectului de lege. 

 Dl. Caramitru a răspuns întrebărilor formulate de d-na deputat Leonida Lari Iorga 

şi de d-nii deputaţi Marton Arpad Francisc, Lazăr Lădariu, Mădălin Voicu, Adrian 

Iorgulescu, Vasile Vetişanu şi Gabriel Ţepelea. O parte din întrebări au vizat alte domenii, 

decât cel al cinematografiei: organizarea Festivalului Internaţional „George Enescu“, 

finanţarea publicaţiilor Ministerului Culturii, depozitele de carte ale Bibliotecii Naţioanle 

a României şi stadiul de elaborare al proiectelor legislative pe care Minsiterul Culturii le-a 

început în acest an. Dl. ministru a răspuns la fiecare dintre întrebări, în parte. 

 2. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 48/1992 a 

audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Propunerea legislativă a fost 

aprobată cu amendamentele formulate în cadrul dezbaterilor de către membrii Comisiei, 

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.   



 2

 3. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul. Dezbaterile pe 

articole în vederea întocmirii raportului au fost amânate până la proxima şedinţă a 

Comisiei. 

 4. Diverse.  

 Membrii Comisiei au dezbătut şi analizat memoriile şi sesizările sosite pe adresa 

Comisiei în cursul acestei săptămâni. 

 Au fost citite documentele primite pe adresa Comisiei, în ultimele două săptămâni, 

în legătură cu situaţia postului de televiziune „Datina“ din Drobeta - Turnu Severin. 

Privitor la această problemă, dar şi la alte aspecte ale activităţii Ministerului 

Comunicaţiilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a hotărât să îl 

invite pe dl. ministru Sorin Pantiş la şedinţa sa din 19 noiembrie 1997.    
 

 

 PREŞEDINTE,  

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 
 
 


