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

SINTEZA
lucrărilor şedinţelor din zilele de 10 şi 11 septembrie 2002
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat
lucrările, având următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2002. Dezbateri în vederea întocmirii
avizului. Şedinţa comună cu Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în
masă a Senatului, a fost condusă alternativ de d-nul preşedinte Adrian Păunescu şi d-nul
preşedinte Mihai Mălaimare. Au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Culturii şi Cultelor, d-nii secretari de stat Dumitru Pâslaru, Ioan Opriş, şi d-nul secretar
general Ioan Hidegcuti, din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul Dragoş
Şeuleanu, preşedinte - director general, d-nul Mircea Manole, director general adjunct, din
partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-nul Şerban Madgearu, preşedinte, d-nul
Radu Filip, membru al Consiliului, şi din partea Ministerului Finanţelor Publice, d-na
Tanţa Colcer, consilier.
În urma examinării proiectului de lege, membrii celor două Comisii de specialitate
ale Parlamentului au votat, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, ca aceasta să fie
adoptată cu amendamente. Sursa pentru suplimentările solicitate, s-a propus a fi o parte
din creanţele încasate în baza Ordonanţei Guvernului cu privire la recuperarea creanţelor
bugetare sau recuperarea datoriilor de la unii din marii evazionişti.
2. Întâlnire cu experţi privind problema sediului Bibliotecii Naţionale a
României. Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Mălaimare. În
calitate de invitaţi au participat, d-nii dr. Ion Stoica, arh. Ioan Mircea Enescu, Dan Ioan
Erceanu, drd. Dan Matei, d-nele arh. Codruţa de Hillerin, Rodica Maiorescu şi conf. univ.
dr Augustin Ioan.
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei să aibă o discuţie pe această temă şi cu
reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor, în urma căreia să înainteze un punct de
vedere Birourilor Permanente ale Parlamentului.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
77/2002 privind trecerea unor instituţii de cultură în subordinea Ministerului Culturii şi
Cultelor. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat d-nul ministru Răzvan
Theodorescu, d-nii secretari de stat, Dumitru Pâslaru, Ioan Opriş, Ion Antonescu, Florin
Rotaru, Laurenţiu Tănase, şi d-nul Ioan Hidegcuti, secretar general.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost votat cu majoritatea celor prezenţi, în
forma prezentată de Guvern.
4. Întâlnire cu d-nul Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor şi cu
secretarii de stat din Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru dezbaterea problemelor
stabilite de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, la şedinţa din 4
septembrie 2002.
După o scurtă prezentare a realizărilor şi proiectelor de viitor ale Ministerului
Culturii şi Cultelor, d-nul ministru şi secretarii de stat, au răspuns întrebărilor puse de
către membrii Comisie, urmând ca pentru unele întrebări care necesită o documentaţie mai
aprofundată să se va răspunde în scris. În urma discuţiilor purtate, Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă a hotărât să sprijine solicitările bugetare ale
Ministerului, din anul acesta şi din anul viitor
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2002 pentru
modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. Dezbateri în
vederea întocmirii avizului. Au fost invitaţi din partea Oficiului Român pentru Drepturile
de Autor, d-l Eugen Vasiliu, director general adjunct, şi d-na Georgeta Mitroi, şef
serviciu.
Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor, adoptarea proiectului de lege în
forma prezentată.
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului şi în administrarea Ministerului
Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S-Pavilion administrativ, situat în municipiul
Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale
"Editura Scrisul Românesc" - S.A. Dezbatere în vederea întocmirii raportului. În urma
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dezbaterilor Comisia a hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, adoptarea
proiectului de lege în forma prezentată.
Din numărul total al membrilor Comisiei (20), au fost prezenţi 19, lipsind d-nul
deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
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