
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 26 august 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 14 deputaþi, lipsind dnele. vicepre”edinte

Eugenia Moldoveanu (Grupul Parlamentar PDSR) ”i Ileana Filipescu (Grupul Parlamentar

USD-PD), dnii. deputaþi Adrian Iorgulescu (Grupul Parlamentar al PNÞCD-Civic-

Ecologist), Radu “tefan Mazªre (independent) ”i Dumitru Pâslaru (Grupul Parlamentar al

PDSR).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, de dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea.

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

1. �Europa, un patrimoniu comun� � campanie lansatª de Consiliul Europei.

Comisia a examinat proiectul programului de lansare oficialª a campaniei , lansare ce va

avea loc la Bucure”ti, în perioada 10 � 13 septembrie 1999.

Comisia a fost informatª în legªturª cu Programul de activitªþi ce se vor

desfª”ura în cadrul acestei campanii, punându-se accentul pe proiectele în care România

este implicatª: proiecte trans-naþionale � �Sibiu, târg internaþional european�, autor

Ministerul Culturii din România; proiecte în colaborarea cu Uniunea Europeanª � �Zilele

europene ale patrimoniului�, autor Serviciul pentru Patrimoniul Cultural; proiecte propuse

de diferite state � �Capitale ce urmeazª a fi descoperite�, ”i �Destine necunoscute� �

prezentarea personalitªþii dlui. Corneliu Coposu, ambele proiecte având ca autor

Ministerul Culturii din România, �Sªrbªtoarea patrimoniului�, autor Serviciul pentru

Patrimoniul Cultural, �Ora”e istorice din lemn�, autori Ministerul Culturii din Estonia ”i

Ministerul Culturii din România. S-a propus includerea monumentului Iuliu Maniu

amplasat în Piaþa Revoluþiei în circuitul de vizitare al participanþilor la manifestªrile

dedicate deschiderii campaniei �Europa, un parimoniu comun�.  Membrii Comisiei au

solicitat sª li se prezinte, din partea Ministerului, un program detaliat al manifestªrilor, în

cel mai scurt timp posibil.
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2. S-a analizat cererea editurii �Minerva� cu privire la ediþia dedicatª operei

poetului Tudor Arghezi, volumul 42 � continuarea publicisticii �Bilete de papagal�,

apªrutª în perioada 1943-1945 ”i interzisª spre publicare. ˛n vederea realizªrii acestui

volum a fost alocatª suma de 10 milioane lei ”i urmeazª a fi solicitatª Ministerului

Culturii dublarea acestei sume la rectificarea bugetului pe anul 1999, precizându-se c ª

fiica poetului va renunþa la drepturile de autor, iar îngrijitorul de ediþie va renunþa, de

asemenea, la drepturile ce i se cuvin, pentru ca acest volum sª poatª fi publicat.  Comisia

va interveni pe lângª conducerea Ministerului, în vederea susþinerii iniþiativei editorilor.

3. A fost examinatª  solicitarea organizatorilor festivalului internaþional de

poezie ”i a târgului internaþional de carte ce se vor desfª”ura la Oradea , în perioada 2 � 5

septembrie a.c. S-a hotªrât iniþierea demersurilor necesare în vederea aprobªrii unui

sprijin financiar pentru aceste manifestªri , la care urmeazª sª participe ”i pre”edintele

Comisiei.

4. Solicitarea din partea conducerii organizaþiei PNÞCD, judeþul Sªlaj ”i a

Primªriei ora”ului “imleul Silvaniei, cu privire la sprijinirea obþinerii avizului

Ministerului Culturii în legªturª cu dezvelirea monumentului Iuliu Maniu din ora”ul

“imleul Silvaniei. Solicitarea avizului a fost transmisª Ministerului Culturii prin adresa

nr. 4894/04.12.1997. Dupª intervenþia Comisiei, Ministerul Culturii a anunþat intenþia de a

elibera avizul necesar, în cel mai scurt timp posibil.

5. ˛n legªturª cu expirarea mandatului Consiliului de adm inistraþie al

Societªþii Române de Radiodifuziune în luna octombrie a.c., Comisia a hotªrât iniþierea

demersurilor necesare pe lângª toate formaþiunile politice pentru desemnarea persoanelor

ce urmeazª a fi propuse în noul Consiliu de adm inistraþie al acestei instituþii.  Totodatª, s-a

hotªrât conjugarea eforturilor cu cele ale Comisiei pentru culturª, artª ”i mijloace de

informare în masª a Senatului, pentru urgentarea deciziei Birourilor permanente ale celor

douª Camere.

     6.  Comisia a luat act de diferitele sesizªri  primite, cu privire la restructurarea

Societªþii Române de Televiziune. Pentru o corectª înþelegere a modului în care s-a trecut

la restructurare, membrii Comisiei au propus convocarea unei ”edinþe comune cu Comisia

pentru culturª, artª ”i mijloace de informare în masª a Senatului, în data de 8 septembrie

a.c., în care sª  fie prezentat un referat scris din partea conducerii acestei instituþii.

Referatul va fi transmis tuturor membrilor Comisiei în timp util, înaintea desfª”urªrii

lucrªrilor ”edinþei comune.

˛naintea încheierii lucrªrilor a fost obþinut ”i acordul Comisiei pentru culturª, artª
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”i mijloace de informare în masª a Senatului, pentru convocarea ”edinþei comune, în ziua

de 8 septembrie 1999.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


