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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25 martie 1997 
 
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 25 martie 1997 între orele 8.30-15.00, având următoarea ordine de zi: 

 1. Întrevedere cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi discutarea unor propuneri, 
ale Ministerului Culturii, de amendare a proiectului de Lege a bugetului de stat pentru 
anul 1997. Au participat domnii Ioan Onisei, secretar de stat, şi Sorin Ioanovici, director 
general. 

 Printre alte propuneri, a fost discutată lărgirea sferei de adresabilitate a sumei de 
230 miliarde lei la întreaga arie a patrimoniului cultural naţional, incluzându-se toate 
operaţiunile de protejare şi punere în valoare a acestuia. Astfel, vor putea beneficia de 
alocaţii bugetare din această sursă şi Arhiva Naţională de Filme, precum şi proiectele de 
conservare, restaurare şi revitalizare a monumentelor istorice, a altor bunuri care fac parte 
din patrimoniul cultural naţional. 

 2. Întrevedere cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Audiovizualului, cu privire 
la proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 1997. Au participat domnul Mircea 
Moldovan - preşedinte, doamna Cristina Ciucă şi domnul Mircea Baciu - membri şi 
doamna Margareta Tănase - director general.. 

 Delegaţia Consiliului Naţional al Audiovizualului a arătat faptul că alocaţia 
bugetară  prevăzută în proiectul de lege este insuficientă pentru buna funcţionare a acestui 
organism. Au fost propuse unele măsuri de redistribuire a cheltuielilor. 

 3. Discuţii cu reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor, ai Ministerului 
Finanţelor, ai Regiei Autonome de Radiocomunicaţii, ai Consiliului Concurenţei, ai 
Oficiului Concurenţei, ai Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de 
Televiziune, cu privire la diferendul privind nivelul costurilor de utilizare a releelor de 
radiocomunicaţii de către cele două Societăţi. Au participat domnii Dumitru Moinescu - 
secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, Viorel Munteanu - preşedintele Consiliului 
Concurenţei, Ştefan Mulinaru - director general al Regiei Autonome pentru 
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Radiocomunicaţii, Tudor Cătineanu - director general al Societăţii Române de 
Radiodifuziune, Stere Gulea - director general ad interim al Societăţii Române de 
Televiziune, Mircea Manole, Gheorghe Verman, directori generali adjuncţi la Societatea 
Română de Radiodifuziune, Constantin Puşcaş - director general adjunct la Societatea 
Română de Televiziune, Gheorghe Oprescu - vicepreşedinte al Consilului Concurenţei, 
Maria Buzdugan - director general adjunct şi Alexandru Mihăilescu - director în 
Ministerul Finanţelor, şi  Constantin Prigoreanu - director adjunct al Oficiului 
Concurenţei. 

 În urma dezbaterilor, s-a ajuns la concluzia că este necesară amendarea Legii 
41/1994, astfel încât  problema taxelor pe care cele două Societăţi trebuie să le plătească 
Regiei Automome de Radiocomunicaţii să fie reglementată prin lege, în conformitate cu 
interesele tuturor factorilor implicaţi în buna funcţionare a celor două servicii publice de 
radio şi televiziune.  

 4. Întrevedere cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, cu privire 
la proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 1997. Au participat domnii Neagu 
Udroiu - director general şi Marin Drulă - director economic. 

 S-a propus echilibrarea unora dintre sumele pe care proiectul de buget le prevede 
la cheltuieli de capital, pentru a fi acoperite şi cheltuielile necesare dotărilor Agenţiei 
Române de Presă ROMPRES. 

 5. Întrevedere cu reprezentanţii Fundaţiei Culturale Române, cu privire la proiectul 
de Lege a bugetului de stat pentru anul 1997. Au participat domnul Augustin Buzura - 
preşedinte, şi doamna Carmen Firan - secretar executiv. 

 Delegaţia Fundaţiei Culturale Române a făcut un scurt expozeu cu privire la 
activitatea instituţiei de la înfiinţare până astăzi, atrăgând atenţia asupra necesităţii 
suplimentării alocaţiei bugetare prevăzute în actualul proiect de Lege. Delegaţia a 
constatat faptul că Fundaţia Culturală Română nu este menţionată ca atare în proiectul de 
Lege, solicitând Comisiei amendarea proiectului în această privinţă. 

 6. A fost votat unul dintre amendamentele Comisiei la proiectul de Lege, acela 
privind trecerea investiţiei la noua clădire a Bibliotecii Naţionale a României de la 
Ministerul Culturii la Biblioteca Naţională. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei, a absentat doamna deputat Eugenia 
Moldoveanu (Grupul Parlamentar PDSR), domnul deputat Slavomir Gvozdenovici 
(Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) şi domnul deputat Gheorghe Şerban 
(Grupul Parlamentar PNŢCD şi Civic Ecologist). 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gabriel ŢEPELEA 

SECRETAR, 
 

Puiu HAŞOTTI 
  

 


