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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 28, 29, 30 şi 31 august 2000

La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi cei 18 deputaţi.

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte Gabriel Ţepelea.

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

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi

Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi funcţionarea de Centre Culturale, semnat

la Constanţa la 18 aprilie 1996. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.

În cursul dezbaterilor au luat cuvântul d-nul preşedinte Gabriel Ţepelea, d-na

vicepreşedinte Ileana Filipescu, d-nul deputat Lazăr Lădariu. Textul proiectului de lege a

fost adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994.

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În cursul dezbaterilor au luat cuvântul d-nul

preşedinte Gabriel Ţepelea, d-nele vicepreşedinte Eugenia Moldoveanu şi Ileana

Filipescu, d-nii deputaţi Alexandru Badea şi Lazăr Lădariu. Comisia  a hotărât să avizeze

negativ textul acestei propuneri legislative.

3. Propunerea legislativă privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru

ajutorarea teatrelor naţionale. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. După analizarea

textului, au luat cuvântul d-nul preşedinte Gabriel Ţepelea, d-na vicepreşedinte Eugenia

Moldoveanu, d-nii deputaţi Alexandru Badea şi Lazăr Lădariu. Comisia  a hotărât să

avizeze negativ textul acestei propuneri legislative.

4. Propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor

din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. În cursul dezbaterilor generale au luat cuvântul d-nul preşedinte Gabriel

Ţepelea, d-nele vicepreşedinte Eugenia Moldoveanu şi Ileana Filipescu, d-nii deputaţi

Alexandru Badea şi Lazăr Lădariu. Comisia a hotărât amânarea discuţiilor considerând

necesară participarea iniţiatorilor la dezbateri, precum şi a unor reprezentanţi din partea

Ministerului Culturii.

5. Propunerea legislativă privind "Legea bibliotecilor". Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Comisia a hotărât amânarea discuţiilor.
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6. Diverse.

Comisia a examinat unele probleme fundamentale ale culturii:

- urgentarea finalizării proiectelor de lege ce au fost adoptate de plenul

Camerei Deputaţilor, şi aflate în prezent pe agenda de lucru a Senatului, mai ales a celor

care sunt solicitate pentru integrarea României în Comunitatea Europeană, cum ar fi

proiectul de Lege pentru protejarea monumentelor istorice şi a celui de modificare şi

completare a Legii nr. 48/1992 a Audiovizualului;

- numirea celor doi membrii ai Consiliului Naţional al Audiovizualului ce

trebuie propuşi de Camera Deputaţilor, având în vedere că Hotărârea Parlamentului a

stipulat prelungirea mandatelor până la data de 15 septembrie;

- blocarea schimburilor de carte pe care Biblioteca Naţională a României le derula

cu Biblioateca Congresului SUA, precum şi cu alte biblioteci ale unor centre culturale din

străinătate, prin neaplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernlui nr. 116 din 31.08.1999 de

către Compania Poşta Română. Pentru soluţionarea acestei situaţii, care afectează grav

imaginea României peste hotare, precum şi schimbul de informaţie, s-a decis ca la o

proximă şedinţă a Comisiei să fie invitaţi reprezentanţii părţilor interesate;

- propuneri ale membrilor Comisiei în legătură cu priorităţi în domeniul

culturii ce urmează a fi analizate în următoarele şedinţe, referitoare la rectificarea

bugetului de stat (Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de

Radiodifuziune şi alte instituţii de cultură), problema modului în care se efectuează

achiziţia şi distribuirea de carte pentru bibliotecile publice, situaţia dramatică în care se

află cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, şantierul "Coloana fără sfârşit" din Complexul

Brâncuşi - Târgu Jiu, precum şi clădirile cu destinaţie culturală a căror construcţie a

început înainte de 1989. La dezbaterile ce urmează a fi programate, Comisia pentru

cultură, arte, mijloace de informare în masă a decis invitarea reprezentaţilor autorităţilor

implicate, în vederea identificării modalităţilor optime de soluţionare a problemelor.

  PREŞEDINTE,

Gabriel ŢEPELEA

  SECRETAR,

  Puiu HAŞOTTI
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