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PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 26  noiembrie 1997 

  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, lipsind dnele. deputate Eugenia Moldoveanu (G.P. al 

PDSR), Ileana Filipescu şi Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM), şi dnii. deputaţi Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), Radu Ştefan Mazăre (independent) şi Vasile Vetişanu (G.P. al PNŢCD - Civic-

Ecologist). Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea şi de dnul. 

Alexandru Sassu, vicepreşedinte al Comisiei. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, 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. Au participat, din partea Ministerului Culturii, dl. secretar de stat Ioan Onisei şi 

dl. Radu Gabrea, cineast. 

 2. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul. 

 3. Întâlnire cu delegaţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, în legătură cu solicitarea Consiliului 

pentru majorarea bugetului de cheltuieli în anul 1997. 

 4. Diverse.  

 La punctul 1 al ordinii de zi, în cadrul şedinţei Comisiei au fost dezbătute şi votate articolele 13 - 20 ale 

Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al 

Cinematografiei şi constituirea Fondului Cinematografic Naţional. Comisia a formulat amendamente la aceste 

articole, amendamente care au întrunit majoritatea voturilor celor prezenţi.. 

 La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a hotărât să amâne dezbaterile în vederea întocmirii raportului 

asupra Propunerii legislative privind sponsorizarea şi mecenatul, până la încheierea votării proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 

 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei  au audiat pe d-na Cristina Ciucă, membru al Consiliului 

Naţional al Audiovizualului şi pe d-nele Margareta Doina Tănase şi Marcela Vâţă, care au prezentat un material 

informativ cu privire la cheltuielile de capital necesare pentru buna derulare a activităţii Consiliului Naţional al 

Audiovizualului. Comisia a fost de acord cu necesitatea suplimentării bugetului Consiliului şi va încerca să 

faciliteze obţinerea fondurilor necesare. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, au fost examinate memoriile şi sesizările sosite pe adresa Comisiei în 

ultima săptămână. 

  

  

  

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 
 

 

 

 

 


