Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES -VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 24 septembrie 1997
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, lipsind d-na deputat Eugenia
Moldoveanu (G.P. al P.D.S.R.) şi d-na deputat Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD)
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul Gabriel Ţepelea, preşedintele Comisiei.
Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Dezbateri în vederea avizării.
După citirea referatului alcătuit de experţii Comisiei, s-a cerut şi punctul de vedere
al d-lui secretar de stat în Ministerul Culturii, Ioan Onisei, invitat la dezbateri. D-nul
Onisei a explicat circumstanţele aprobării ordonanţei. D-na deputat Leonida Lari Iorga a
solicitat lămuriri priviotare la reducerea fondurilor de ajutor acordate Republicii Moldova.
D-nul deputat Lazăr Lădariu a deplâns continua reducere a fondurilor alcoate culturii. La
propunerea d-lui preşedinte Gabriel Ţepelea, nu s-a trecut la vot, urmând să se solicite
Birourilor Permanente ale celor două Camere convocarea unei şedinţe comune a celor
două Comisii de specialitate. Propunerea a fost supusă la vot şi votată în unanimitate. În
acest fel, s-a respectat şi recomandarea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, ca
avizul la acest proiect de Lege să fie comun.
2. Întrevedere cu dl. secretar de stat Ioan Onisei şi cu dl. Dan Nicolae, director în
Ministerul Culturii, în legătură cu problemele rămase nediscutate la şedinţa din 17
septembrie 1997.
Dl. Onisei a solicitat amânarea discuţiilor privitoare la situaţia Coloanei fără
Sfârşit, pînă ce conducerea Ministerului Culturii va lua în dezbatere raportul Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice privitor la această problemă.
În ceea ce priveşte situaţia de la Muzeul Satului, dl. Onisei a precizat că deşi
ancheta Poliţiei nu este încheiată, încă, nu poate fi făcută vreo legătură între demiterea
dlui Ioan Godea, fostul director al muzeului şi incendiul din ziua de 5 septembrie, care a
afectat o parte din monumentele din muzeu. Pentru celelalte elemente ale anchetei, se
aşteaptă încheierea cercetărilor Poliţiei. Ţinându-se cont de memoriul prezentat Comisiei
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de dl. Ioan Godea, la solicitarea d-lor deputaţi Lazăr Lădariu şi Vasile Vetişanu, s-a decis
ca fiecare deputat să primească câte o copie a acestuia.
Cu privire la situaţia depozitelor de carte ale Bibliotecii Naţionale a României, dl.
Onisei a precizat că în circa 2 luni se vor încheia lucrările la unul dintre depozite, şi se va
putea începe mutarea unora dintre volumele aflate în depozitul improvizat în subsolul
Palatului Parlamentului.
3. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului.
Au participat dl. secretar de stat Ioan Onisei şi d-na Iulia Răileanu, expert al
Centrului de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS). D-na Răileanu
a făcut o scurtă prezentare a Propunerii legislative, elaborată pe baza unui text realizat de
un grup de experţi ai CENTRAS-ului. Dat fiind că, pe de o parte, nu s-a primit încă
punctul de vedere al Guvernului faţă de această Propunere legislativă, şi că, pe de altă
parte, la Ministerul Finanţelor se află, în stadiul de finalizare, o propunere alternativă, care
ar putea oferi facilităţi fiscale mai importante pentru sponsori, Comisia a hotărât să amâne
dezbaterile asupra acestei Propuneri legislative. D-na Răileanu a promis că transmite
Comisiei, în scurtă vreme, un documentar privitor la prevederi legislative similare din alte
ţări europene. S-a decis, totodată, să se solicite Comisiei de specialitate a Senatului câte o
copie a propunerilor legislative ale d-nilor senatori Laurenţiu Ulici şi Niculae Cerveni.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 68/1994 aprobată prin Legea nr. 41/1995.
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La dezbateri au participat reprezentanţii
Ministerului Culturii, invitaţi la şedinţă (d-nul Ioan Onisei şi dl. Dan Nicolae). Membrii
Comisiei au formulat amendamente atât la textul proiectului, cât şi la textul Ordonanţei.
S-a ţinut seama de observaţiile Consiliului Legislativ şi ale Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Proiectul de Lege, cu amendamentele formulate în cursul şedinţei, a fost adoptat în
unanimitate, urmând a se întocmi raportul pe fond.
5. Propunerea legislativă cu privire la sprijinirea şi protejarea producţiei naţionale
de filme. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei au decis amânarea
dezbaterilor pentru proxima şedinţă a Comisiei, urmând ca, între timp, să fie analizate şi
prevederile ordonanţei de urgenţă ce se află în dezbatere în Guvern.
6. Diverse.
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A fost citit textul scrisorii trimise de d-nul chestor Ioan Gavra către Biroul
Permanent al Camerei Deputaţilor, prin care se cere alcătuirea unei comisii de anchetă
pentru situaţia din Societatea Română de Televiziune, fiind nominalizaţi, ca principali
vinovaţi, dl. Stere Gulea şi d-na Alina Mungiu-Pippidi. Comisia a hotărât să invite, la o
viitoare şedinţă, pe cei doi, urmând să răspundă la unele probleme ridicate de
parlamentari. Se va trimite, în acest sens, un răspuns Biroului Permanent.
Dezbaterea protestului Grupului Parlamentar al P.D.S.R. referitor la accesul
partidelor politice din Opoziţie la programele Societăţii Române de Televiziune. A
participat dl. Bogdan Postelnicu, director general adjunct al SRT. Ascultând şi răspunsul
transmis de dl. Stere Gulea, director general interimar al Societăţii Române de
Televiziune, membrii Comisiei au decis să solicite Birourilor Permanente ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului ca, în conformitate cu recomandarea Biroului Permanent al
Camerei Deputaţilor, să fie planificată o şedinţă comună a celor două Comisii de
specialitate, pentru dezbaterea amintitului protest. Comisia a hotărât să supună atenţiei
Birourilor Permanente propunerea ca şedinţa comună a Comisiilor să fie convocată în
scurt timp, cu ocazia dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei nr.
14/1997.
A fost citit textul unui memoriu transmis de Colegiul realizatorilor din TVR.
Constatând că memoriul în cauză nu este semnat, membrii Comisiei au hotărât să nu ia în
discuţie detaliile acestuia, urmând să se afle identitatea exactă a semantarilor protestului şi
invitarea acestora în faţa Comisiei.
Au fost citite textele unor scurte comunicări ale Biroului permanent, adresate
Comisiei.
Au fost amânate, pentru următoarea şedinţă a Comisiei, câteva scrisori şi memorii
primite în ultima săptămână pe adresa Comisiei.
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