PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 3 şi 4 septembrie 2002
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile
Puşcaş (G.P. al PSD).
Lucrările şedinţelor au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian
Mălaimare. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea
ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994,
privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical şi al artelor. Dezbatere în
vederea întocmirii raportului. După dezbaterea propunerii legislative, s-a hotărât cu
unanimitatea voturilor celor prezenţi respingerea propunerii legislative, luând-se în
considerare punctul de vedere al Guvernului şi avizul Comisiei pentru buget, finanţe
şi bănci. La discuţii au luat parte: d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul
secretar Márton Árpád Francisc.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului şi în administrarea
Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S-Pavilion administrativ, situat
în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul
Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A. Dezbatere în vederea
întocmirii raportului. Comisia a hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi
amânarea dezbaterilor, pentru a aştepta avizul Comisiei juridice. La discuţii au luat
parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád
Francisc, d-na Mona Muscă, d-nii Gheorghe Firczak şi Kelemen Hunor.
3. Diverse. Membrii Comisiei au analizat stadiul în care se află proiectele de
legi şi propunerile legislative ce se află pe ordinea de zi a Comisiei. S-a luat în
discuţie, de asemenea, situaţia dramatică în care se găsesc unele instituţii culturale
aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, şi anumite aspecte negative

semnalate de către membrii Comisiei privind modul de funcţionare şi organizare al
Societăţii Naţionale de Televiziune precum şi alte instituţii de cultură. Pentru
clarificarea problemelor privind starea de conservare a monumentelor istorice, situaţia
Bibliotecii Naţionale, problemele legislaţiei în domeniul audiovizualului şi
funcţionarea instituţiilor de spectacole, a editurilor, membrii Comisiei au hotărât să se
întâlnească cu factorii de decizie din Ministerul Culturii şi Cultelor, cu membrii
Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune, Societăţii Române
de Radiodifuziune şi cu membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului.
Pentru viitoarea întâlnire a Comisiei cu d-nul Răzvan Theodorescu, ministrul
Culturii şi Cultelor, a secretarilor de stat şi a secretarului general din conducerea
Ministerului, s-a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, ca, în prealabil, să
se transmită Ministerului o listă cu problemele ce se doresc clarificate. În această listă
se solicită Ministerului Culturii şi Cultelor, punctual:
-

Planul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, lista cu
monumentele istorice preluate de la fostul Minister al Culturii, şi stadiul
actual al lucrărilor de restaurare pentru aceste monumente, o detaliere a
sumelor alocate, cheltuite şi termenele de finalizare a lucrărilor de
restaurare, măsura în care autorităţile locale au contribuit la finanţarea
acestor lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

-

situaţia instituţiilor ce au ajuns în administrarea autorităţilor locale în urma
descentralizării, conform Legii bugetului;

-

situaţia la zi a Bibliotecii Naţionale;

-

problemele Operei Române din Bucureşti;

-

situaţia departamentului pentru culte din cadrul Ministerului Culturii şi
Cultelor;

-

starea în care se află reforma instituţională şi proiectele de legi necesare
pentru funcţionarea instituţiilor de cultură, cu care Ministerul Culturii şi
Cultelor figurează în Programul de guvernare pe perioada 2001- 2004;

-

stadiul lucrărilor la Muzeul de Artă Contemporană al Românei, şi situaţia
juridică şi financiară a acestuia;

-

modul şi mecanismele ce se află la baza obţinerii subvenţiei pentru
editarea anumitor lucrării;

-

solicitarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru bugetul anului 2003, şi
strategiile şi principiile fundamentale ce se află la baza activităţii
Ministerului pentru anul viitor.
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