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

PROCES -VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 3 decembrie 1997

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind

dna. deputat Eugenia

Moldoveanu (G.P. al PDSR), şi dnii. deputaţi Mădălin Voicu (G.P al Minorităţilor
Parlamentare), Radu Ştefan Mazăre (independent) şi Gabriel Ţepelea (G.P. al PNŢCD-CivicEcologist).
Lucrările şedinţei au fost conduse de dnul. Alexandru Sassu, vicepreşedinte al
Comisiei.
Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 77/1997 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. A
participat dl. ministru Ion Caramitru. Proiectul a fost avizat favorabil, cu amendamente. S-au
discutat, în amănunt, problemele privitoare la bugetele Ministerului Culturii, Consiliului
Naţional al Audiovizualului, Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea
Fondului Cinematografic Naţional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat
dl. ministru Ion Caramitru şi dl. Radu Gabrea, preşedintele Oficiului Naţional al
Cinematografiei. A fost dezbătut articolul 21 din Ordonanţă.
Au fost reluate în dezbatere şi au fost, din nou, votate articolele 17 - 20, care fuseseră
votate anterior, din cauza modificărilor propuse la articolul 21.
2. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul. Dezbaterile în vederea
întocmirii raportului au fost amânate, până la încheierea votării proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997.

3. Dezbatere privind privatizarea centrelor de librării şi a librăriilor. Au participat, din
partea Ministerului Culturii, dna. secretar de stat Maria Berza, iar, din partea Fondului
Proprietăţii de Stat - Bucureşti, directorul Direcţiei Restructurare - Privatizare
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Comerţ, dl. Dinel Saizu. Participanţii au convenit asupra necesităţii păstrării specificităţii
culturale a spaţiilor comerciale în care se găsesc librăriile şi centrele de librării. Dl. Saizu a
promis că va transmite, în scurt timp, informaţiile necesare Comisiei pentru documentare.
Nu au răspuns invitaţiei formulate anterior reprezentatul dlui. Sorin Dimitriu, de la
Fondul Proprietăţii de Stat şi dl. Ştefan Damian, directorul Direcţiei Cultură şi Culte din
Primăria Municipiului Bucureşti.
4. Diverse.
Dl. deputat Lazăr Lădariu a ridicat problema finanţării cotidianelor Adevărul Harghitei
(care apare la Miercurea Ciuc) şi Cuvântul Nou (din Sfântu Gheorghe). Majoritatea deputaţilor
s-a pronunţat pentru găsirea unei soluţii care să permită asigurarea continuării apariţiei celor
două publicaţii, în condiţiile unei necesare îmbunătăţiri a conţinutului şi aspectului acestora.
Dl ministru Ion Caramitru, prezent la discuţie a anunţat că Ministerul Culturii nu poate sprijini
financiar două cotidiane, problema fiind, în opinia sa, de resortul Departamentului pentru
Informaţii Publice. Pe de altă parte, dl. secretar Puiu Haşotti a propus să fie contactat şi
Secretariatul General al Guvernului.
S-a dezbătut situaţia nivelului taxelor pentru acordarea licenţelor de emisie şi a
autorizaţiei tehnice de funcţioanre de către Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Ministerul
Comunicaţiilor. Membrii Comisiei au hotărât ca, la proxima şedinţă, să invite reprezentanţii
celor două instituţii pentru clarificarea acestei situaţii.
Au fost discutate probleme organizatorice ale Comisiei.
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