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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 25 iunie 1997 

 

 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi d-nii Puiu Haşotti şi 

Dumitru Pâslaru. Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul Alexandru Sassu, 

vicepreşedinte ai Comisiei. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea în vederea întocmirii raportului pe fond asupra proiectului de Lege 

pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate 

ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995.  

 A fost făcută o prezentare generală a problemelor care au determinat iniţiativa 

statelor semnatare de a încheia o asemenea convenţie. S-a constatat că această convenţie 

vine în sprijinul statelor al căror patrimoniu cultural naţional a fost şi continuă să fie 

spoliat, prin exporturi ilegale sau prin furturi, fapt ce duce la, în unele situaţii, la 

diminuarea drastică a acestui patrimoniu naţional. In acest sens, România face parte din 

categoria ţărilor al căror patrimoniu cultural este în continuare spoliat prin asemenea 

practici ilegale. Pe de altă parte, s-a reamintit faptul că adoptarea acestei convenţii, în 

1995, ca şi discuţiile şi întrunirile preliminare care au avut loc, au suscitat numeroase luări 

de poziţie, mai ales din partea şărilor al căror patrimoniu cultural este susceptibil de a se 

îmbogăţi prin asemenea practici. S-a subliniat faptul că obligaţiile asumate de statele care 

ratifică această convenţie sunt de natură a descuraja exporturile ilicite de bunuri culturale. 

 Comisia a dezbătut textul Convenţiei şi a hotărât, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenţi, întocmirea unui raport favorabil şi trimiterea proiectului de lege spre 

dezbatere şi adoptare, în plenul Camerei Deputaţilor. 

 2. . Dezbaterea în vederea întocmirii raportului pe fond asupra proiectului de Lege 

pentru ratificarea Convenţiei Europene pentru protecţia patrimoniului arheologic 

(revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992. 
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 La punctul 2 al ordini de zi, membrii comisiei au analizat oportunitatea ratificării 

Convenţiei. S-a constatat, de către toţi membrii comisiei, necesitatea acordării unei 

protecţii sporite în ceea ce priveşte  păstrarea şi valorificarea patrimoniului arheologic, ca 

element esenţial pentru cunoaşterea trecutului civilizaţiilor, mai ales având în vedere 

gravele ameninţări de degradare cu care acesta este confruntat în epoca modernă. 

 Comisia a dezbătut textul Convenţiei şi a hotărât, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenţi, întocmirea unui raport favorabil şi trimiterea proiectului de lege 

pentru ratificarea ascestei Convenţii, spre dezbatere şi adoptare, în plenul Camerei 

Deputaţilor. 

 3. Dezbaterea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind sponsorizarea şi 

mecenatul. 

  

 Au fost prezentate prevederile care diferenţiază această propunere legislativă de 

actuala lege privind sponsorizarea, accentuându-se asupra introducerii  categoriei de 

mecenat, a unei noi proceduri contencioase şi, nu în ultimul rând, asupra introducerii unor 

paliere diferenţiate de deductibilitate, care corespund diverselor domenii de activitate în 

care se efectuează sponsorizările. 

  La dezbaterile generale asupra proiectului, Dl. Marton Arpad a solicitat să se 

pregătească un set de materiale documentare, care să ilustreze modul de rezolvare a 

problemelor legate de sistemul de facilităşi fiscale acordate sponsorilor în diverse ţări 

europene.   

 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea celor prezenţi, să solicite Biroului 

Permanent  să sesizeze în fond şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă, cu această propunere legislativă. 

 4. Diverse. 

 Au fost discutate memoriile, scrisorile şi răspunsurile primite la intervenţiile 

Comisiei din ultima săptămână. 

 Au fost prezentate adresele primite pe adresa comisiei din partea unor posturi şi 

canale de televiziune pan-europene, prin care se protesta  faţă de afirmaţiile inserate în 

raportul de activitate pe anul 1996 al Consiliul Naţional al Audiovizualului, potrivit cărora 

întreaga industrie de cablu era etichetată drept "buticari" şi supusă unui fenomen de 

"dughenizare". 
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 A fost prezentat materialul primit de la Consiliul Naţional al Audiovizualului şi de 

Societatea Română de Televiziune  cu privire la refuzul acestei societăţi de a acorda drept 

la replică domnului deputat Gavra, în legătură cu reportajul realizat de TVR în data de  29 

mai 1997. S-a constat că, în susţinerea refuzului său, Societatea Română de Televiziune 

invocă prevederile explicite din Legea nr. 41/1994, în timp ce Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a formulat somaţia publică din 19 iunie în temeiul prevederilor din Legea 

nr. 48/1992. 

 Comisia a constatat că soluţionarea acestui diferend nu este de competenţa sa cei 

implicaţi urmând a se ghida după prevederile legale aplicabile în materie. 

 Dna. Leonida Lari a informat Comisia că, potrivit unor informaţii neoficiale, 

Ministerul Culturii a hotărâr să retragă subvenţia acordată ziarului pe care domnia sa îl 

conduce. S-a hotărât să se solicite Ministerului Culturii o informare cu privire la decizia 

luată şi la criteriile care au justificat-o. 

 Comisia a hotărât, de asemenea, să dea curs solicitării formulate de directorul 

general al ORDA, dna Constanţa Moisescu, şi de a o invita la proxima şedinţă a comisiei, 

pentru a discuta unele aspecte legate de activitatea Oficiului în ceea ce priveşte 

combaterea pirateriei. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Alexandru SASSU 

SECRETAR, 

Mădălin VOICU 

 

 

 


