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S I N T E Z A
lucrărilor şedinţelor din zilele de 26, 27 şi 28 martie 2002

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat

lucrările în zilele de 26, 27 şi 28 martie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Audierea d-lui Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor, la solicitarea

Comisiei, în legătură cu soluţiile propuse de Minister, pentru rezolvarea unor probleme

grave înregistrate în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional şi în cel al

instituţiilor de spectacole.

D-nul ministru Răzvan Theodorescu s-a referit la următoarele probleme:

- incendiul de la Muzeul Satului;

- distrugerile provocate la Histria;

- situaţia sculpturii Domnişoara Pogany, exportată ilegal din România;

- finanţarea Teatrului Naţional din Târgu Mureş;

- modul de rezolvare a conflictelor apărute la Opera Română din Cluj � Napoca

şi la Opera Naţională din Bucureşti.

După ce a răspuns la întrebările deputaţilor, d-nul ministru Răzvan Theodorescu a

făcut o scurtă prezentare a priorităţilor programatice ale Ministerului Culturii şi Cultelor,

în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional.

Membrii Comisiei au atras atenţia asupra necesităţii urgentării dezbaterii publice

asupra unui document vizând politicile culturale ale României şi au propus elaborarea

unui proiect de lege privind modul de finanţare, în parteneriat, al instituţiilor culturale.

Totodată, a fost solicitată ministrului Culturii şi Cultelor emiterea, în cel mai scurt timp

posibil, a normelor prevăzute în legile privind protejarea patrimoniului cultural naţional.

2. Proiectul Legii cinematografiei. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii

raportului. Au luat parte, ca invitaţi, d-nul senator Sergiu Nicolaescu, iniţiatorul

proiectului, şi d-nii Decebal Mitulescu şi Constantin Vaeni, preşedintele, respectiv,
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vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei. Au fost dezbătute şi votate, cu

amendamente, articolele 1, 2 şi 4 ale proiectului. În vederea preluării, în corpul legii, a

definiţiilor aflate în Anexa I, dezbaterea a fost suspendată, până la proxima şedinţă, pentru

a-i permite iniţiatorului reformularea acestora.

Membrii Comisiei au hotărât să solicite Biroului Permanent o amânare a

termenului de depunere a raportului la proiectul Legii cinematografiei.

Din numărul total al membrilor Comisiei (20), au absentat, astfel: în ziua de 26

martie, d-na deputat Carmen Ileana Moldovan şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al

PSD), iar, în zilele de 27 şi 28 martie, d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

                   SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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