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S I N T E Z A 
lucrărilor şedinţei din 22 octombrie 1997 

 

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

ziua de 22 octombrie 1997, având următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 61/1997 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii 

activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de 

artă şi ştiinţifice. Dezbateri în vederea avizării. Proiectul a fost avizat favorabil, cu 

amendamente. 

 2. Proiectul de lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. Dezbateri în 

vederea avizării. Proiectul a fost avizat favorabil, cu amendamente. 

 3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 62/1997 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Dezbateri în vederea avizării. Membrii comisiei au 

constatat, în unanimitate, că proiectul de lege nu intră în sfera de competenţă a Comisiei şi au 

hotărât să transmită Biroului Permanent o adresă în acest sens.  

 4. Propunerea legislativă privind monumentele istorice. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Dezbaterea a fost amânată, urmând ca la proxima şedinţă să fie luat în 

discuţie avizul primit de la Comisia pentru administraţie locală, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

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

întocmirii raportului. Dezbaterile au fost amânate pentru studirerea întregii documentaţii puse 

la dispoziţia Comisiei de către Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale 

(CENTRAS). 

 6. Continuarea analizei asupra situaţiei privind alocarea de frecvenţe şi eliberarea de 

licenţe de emisie şi decizii de autorizare pentru Societatea Română de Radiodifuziune. Au 

participat d-nii Dan Chirondojan, secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor, Mircea Sorin 

Moldovan, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (C.N.A.), Mircea Baciu, 

membru al C.N.A., Şerban Pretor, consilier al preşedintelui C.N.A., Radu Teodorel, şef de 

serviciu la C.N.A., Ilie Mihai, director general adjunct al Societăţii Române de Radiodifuziune 
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(S.R.R.), Ion Ghiţulescu, consilier al directorului general al S.R.R., Daniel Klinger şi George 

Chiriţă, preşedinte şi, respectiv, director executiv ai Asociaţiei Române de Comunicaţii 

Audiovizuale (ARCA). Membrii Comisiei au solicitat tuturor invitaţilor să stabilească un 

sistem de comunicare între ele, fără de care instituţiile şi autorităţile în cauză nu vor putea 

funcţiona normal. Comisia a cerut Societăţii Române de Radiodifuziune să intre în legalitate 

în cel mai scurt timp cu putinţă şi a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului şi 

Ministerului Comunicaţiilor să îşi îndeplinească atribuţiile ce le revin în conformitate cu legile 

în vigoare.  

 7. Diverse. 

 Membrii Comisiei a dezbătut o parte din memoriile şi răspunsurile primite la sesizările 

sale. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 4, 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-nul deputat Radu Ştefan Mazăre (fără apartenenţă la un 

grup parlamentar). 

 
  

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 


