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

lucrările în ziua de 9 septembrie 1997, între orele 9.00 şi 15.00 , având următoarea 

ordine de zi:  

 1. Propunerile în vederea modificării Legii nr.48/1992 sosite din partea 

organizaţiilor profesionale din domeniu - Asociaţia Română de Comunicaţii 

Audiovizuale şi Asociaţia Profesională Română de Comunicaţii prin Cablu . 

Dezbateri pe baza materialelor multiplicate şi puse la dispoziţia parlamentarilor, 

precum şi intervenţii ale invitaţilor de la  asociaţiile menţionate (Dl. Daniel Klinger, 

preşedinte ARCA). 

 Din partea ARCA a participat  dl. D Klinger, care a susţinut propunerile de 

modificare ale Legii 48/1992  înaintate de această asociaţie profesională. 

 S-a convenit cu reprezentanţii Consiliului  Naţional al Audiovizualului  

prezenţi la şedinţă (dl.M. Moldovan, d-na G. Davidescu, d-nii Baciu şi Corjos) ca 

propunerile ARCA şi APRCC să fie studiate şi să constituie obiectul unei discuţii 

ulterioare. 

 2. Invitarea unor reprezentanţi  ai Consiliului Naţional al Audiovizualului  în 

legătură cu anunţul privitor la licitarea canalului naţional TV - canalul 3 (cu 

participarea d-lui Mircea Sorin Moldovan şi a d-lui Baciu). 

 Legat de acest subiect, reprezentanţii Consiliului Naţional al Audiovizualului  

au informat Comisia că anunţul nu a avut girul conducerii acestei instituţii şi că el 

trebuie  să fie considerat drept o opinie personală a d-lui profesor Răzvan 

Theodorescu. 



 3. Dezbatere în vederea întocmirii raportului pe fond asupra proiectului de 

Lege pentru ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al 

Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985. 

 Comisia a aprobat cu unanimitate proiectul de Lege pentru ratificarea 

Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada 

la 3 octombrie 1985. 

 

 4. S-a hotărât  introducerea pe ordinea de zi a discuţiilor cu privire la avizele 

primite de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale şi de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi a amendamentelor 

primite de la grupul parlamentar PDSR cu privire la propunerea legislativă privind 

modificarea şi copmpletareaa Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune . 

 În urma dezbaterilor au fost  acceptate două amendamente, restul neântrunind 

majoritatea necesară. 

 5. La propunearea d-lui deputat Marton a fost pusă pe ordinea de zi şi 

Propunrea legislativă a d-lui deputat Gabriel Ţepelea cu privire la modificarea şi 

completarea Legii nr. 48/1992 a audiovizualului. 

 Această propunere legislativă a fost votată în unanimitate de către membrii 

Comisiei.   

 6.Diverse (solicitări, sesizări, propuneri, recomandări sosite din partea unor 

instituţii şi persoane fizice). 

 Au fost discutate scrisorile şi memoriile primite pe adresa Comisiei. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 2, lipsind  d-na 
Ileana Filipescu (G.P. USD-PD) şi dl. Slavomir Gvozdenovici (G.P. al minorităţilor 
naţionale). 
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