
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 18 decembrie 1997 

  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind dnele. deputate Eugenia 

Moldoveanu (G.P. al PDSR), Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD) şi Monica Octavia Muscă 

(G.P. al PNL), şi dnii. deputaţi Radu Ştefan Mazăre (independent) şi Dumitru Pâslaru (G.P. al 

PDSR). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea. 

 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. A participat dl. Radu Gabrea, preşedintele Oficiului 

Naţional al Cinematografiei. Proiectul a fost avizat favorabil, cu amendamente.  

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

întocmirii raportului. Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru perioada vacanţei 

parlamentare.  

 3. Audierea dlui. Ivor Bârlădeanu, teleast canadian de origine română, la cererea 

acestuia. Dl. Bârlădeanu a făcut o expunere a realizărilor sale cinematografice în România şi 

în Canada. A fost discutată posibilitatea stabilirii unor legături de colaborare între televiziunile 

publice din România şi din Canada. Dl. Bârlădeanu a solicitat eliberarea unui „mandat“ pe 

baza căruia să poată negocia modalităţile prin care televiziunea publică din Canada ar putea să 

ajute Societatea Română de Televiziune. Membrii Comisiei au cerut dlui. Bârlădeanu ca, mai 

întâi, să prezinte o „ofertă“ detaliată a posibilităţilor sale de a sprijini Societatea Română de 

Televiziune.  

 4. Diverse. 
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 A fost dezbătută situaţia licitaţiei anunţate pentru încheierea contractului de 

achiziţionare a serviciilor de publicitate, angajare de sponsori şi cesionare a drepturilor de 

retransmisie prin radio şi televiziune pentru Festivalul Internaţional „George Enescu “, ce se 

va desfăşura în perioada 6 - 20 septembrie 1998. A fost citit răspunsul oferit de Ministerul 

Culturii cu privire la memoriul transmis Comisiei, la 26 noiembrie 1997, de către Societatea 

Română de Televiziune, sub semnătura directorului de programe, dl. Radu Nicolau. Dl. 

deputat Adrian Iorgulescu a făcut un comentariu detaliat pe marginea răspunsului Ministerului 

Culturii, atrăgând atenţia asupra unor deficienţe în ceea ce priveşte organizarea Festivalului şi 

stabilirea caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei amintite. Membrii Comisiei au 

hotărât să reia dezbaterea în timpul şedinţelor programate în luna ianuarie a anului viitor. 

 Au fost discutate celelalte scrisori şi memorii sosite pe adresa Comisiei, pe parcursul 

săptămânii. 
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