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

lucrările în ziua de 18 iunie 1997 între orele 9.00 - 14.30, având următoarea ordine de zi: 

 1. Întrevedere cu dl. Alexandru Stoenescu, consilier guvernamental la 

Departamentul Informaţiilor Publice, în legătură cu activitatea Consiliului pentru 

Problemele Românilor de Pretutindeni. 

 Membrii Comisiei au atras atenţia asupra faptului că ar fi fost necesară prezenţa d-

lui Secretar de Stat Bogdan Teodorescu,  căruia îi fusese de fapt adresată invitaţia. Au fost 

exprimate nemulţumiri cu privire la activitatea prezentă a Consiliului şi s-a solicitat 

trimiterea unui material informativ, care să prezinte clar şi detaliat strategia acestui 

organism şi  modul de utilizare a alocaţiilor bugetare acordate. 

 2. . Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la sprijinirea şi protejarea 

producţiei naţionale de filme, în vederea întocmirii raportului pe fond. 

 Comisia a amânat dezbaterea, constatând că materialele informative şi 

documentarea pe care Centrul Naţional al Cinematografiei urma să o pună la dispoziţia 

membrilor Comsiei nu au fost primite. Aceste materiale constituie baza documentară 

necesară pentru elaborarea raportului final asupra propunerii legislative.   
 3. Continuarea discuţiilor cu privire la propunerile de amendare a Legii nr. 

48/1992. Au participat d-na Cristina Ciucă şi dl. Nicolae Corjos, membri ai Consiliului 

Naţional al Audiovizualului. Au fost discutate propunerile Consiliului, în lumina 

întrevederilor avute, în ziua de 5 iunie 1997, cu delegaţia Comisiei Europene, formate din 

d-nii Antonios Kosmopoulos şi David Mahon. În continuare, au fost discutate propunerile 

de amendare a articolelor 37-45 din Legea nr. 48/1992. 

 4. Dezbateri cu privire la proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Societăţii Române de Radiodifuziune. Au participat dl. Tudor Cătineanu, director general, 

dnii. Ilie Mihai şi Gheorghe Verman, directori generali adjuncţi şi dl. Mihai Popescu, 

director la Societatea Română de Radiodifuziune. 
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 Dl. Cătineanu a făcut o prezentare generală a materialelor  transmise Comisiei , 

urmând ca în şedinţa comună a celor două comisii permanente să aibă loc dezbaterea în 

vederea avizării Regulamentelor. 

 5. Diverse. Au fost discutate memoriile, scrisorile şi răspunsurile primite la 

intervenţiile Comisiei, în ultima săptămână. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (22), au absentat 3, lipsind d-nii deputaţi 

Gabriel Ţepelea (G.P. al PNŢCD şi civic-ecologist), Lazăr Lădariu (G.P. PUNR) şi Radu 

Ştefan Mazăre (G.P. USD-PD). 
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