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

ziua de 17 decembrie 1997, având 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. 

Radu Gabrea, preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei. Au fost dezbătute şi votate, 

cu amendamente, articolele 26 - 43 din Ordonanţă şi art. II al proiectului de Lege. La proxima 

şedinţă a Comisiei va fi supus la vot proiectul de Lege, în ansamblul său. 

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

întocmirii raportului au fost amânate, până la încheierea votării proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997.  

 3. Diverse. 

 Preşedintele Comisiei a făcut o informare cu privire la participarea sa la lucrările celei 

de a 5-a Conferinţe ministeriale europeane cu privire la politicile din domeniul comunicaţiilor 

de masă, desfăşurată la Salonic, în perioada 11-12 decembrie 1997. Conferinţa, care a avut 

tema „Societatea informaţiei: o sfidare pentru Europa“, a pus în lumină progresele înregistrate 

pe plan european. În această privinţă, membrii Comisiei au fost de acord cu privire la 

necesitatea alinierii României la standardele europene în domeniul reglementării 

comunicaţiilor de masă. 

 Comisia a stabilit ordinea de zi provizorie a şedinţelor din timpul vacanţei 

parlamentare, care vor avea loc în zilele de 26-29 ianuarie 1998.  
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 Membrii Comisiei au hotărât să sesizeze Uniunea Scriitorilor din România şi 

Academia Română cu privire la situaţia materială gravă în care se găseşte d-na Tatiana 

Stănescu, mama poetului Nichita Stănescu. 

 Dl. deputat Lazăr Lădariu a solicitat Comisiei analizarea circumstanţelor în care a fost 

difuzată masa rotundă realizată de Televiziunea Română la Sfântu Gheorghe, şi difuzată pe 

programul TVR2, în seara zilei de 10 decembrie. Comisia a constatat că problema este, în 

momentul de faţă, de competenţa Comisiei speciale de anchetă cu privire la activitatea 

Societăţii Române de Televiziune, care va discuta problema în cauză pînă la sfârşitul anului. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 4, lipsind dnele. deputate 

Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR) şi Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), şi dnii. 

deputaţi Radu Ştefan Mazăre (independent) şi Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR). 
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