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S I N T E Z A 

lucrărilor şedinţei din ziua de 29 decembrie 1998 

 

  

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

lucrările în ziua de 29 decembrie 1998,  având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor până la primirea avizului din partea 

Comisiei  pentru buget, finanţe şi bănci.  

2. Propunerea legislativă privind „Legea bibliotecilor“. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Deoarece nu s-a primit încă punctul de vedere al Guvernului, 

Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor.  

3. Propunerea legislativă privind restituirea la Academia Română a Fondului 

numismatic, filatelic şi a Fondului Casa Regală. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare, ţinând cont de necesitatea 

anunţării, din timp, a prezenţei unor specialişti de la Academia Română, Arhivele 

Naţionale ale României şi Muzeul Naţional de Istorie a României.  

4. Informare cu privire la proiectul de buget al Ministerului Culturii pentru anul 

1999, prezentată de dna. Delia Ruxandra Mucică, secretarul general al Ministerului. 

Membrii Comisiei au notat priorităţile bugetare propuse de Minister pentru 1999, în 

vederea dezbaterilor care vor avea loc în luna ianuarie. Totodată, au fost amintite 

proiectele de lege elaborate, în 1998, de Ministerul Culturii şi aflate în diferite stadii de 

avizare. 

5. Diverse. 

Membrii Comisiei au hotărât să se întrunească, pentru 4 zile, în cursul lunii 

ianuarie, pentru a lua în dezbatere proiectul de lege pentru bugetul anului 1999 şi celelalte 
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priorităţi ale Comisiei. La una dintre şedinţele care vor avea loc în luna ianuarie va fi 

invitat să participe şi ministrul Culturii, pentru a prezenta un raport cu privire la activitatea 

Ministerului în perioada decembrie 1996 – decembrie 1998. 

Au fost reanalizate stadiul în care se află legislaţia românească în domeniul 

audiovizualului şi premisele acceptării participării României la programul comunitar 

Media II. În context, a fost reamintit faptul că, la 6 noiembrie 1998, Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor s-a adresat, direct, 

ministrului Afacerilor Externe, în legătură cu necesitatea urgentării elaborării proiectului 

de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene privind televiziunea transfrontieră. 

Convenţia a fost semnată de România încă din 18 martie 1997, dar faptul că Ministerul nu 

a elaborat proiectul de lege pentru ratificare a dus la o întârziere nepermis de mare faţă de 

calendarul pe care ţara noastră trebuie să îl respecte, pentru a putea fi acceptată în 

programul de finanţare a producţiilor audiovizuale europene, Media II. 

Au fost analizate scrisori şi memorii sosite pe adresa Comisiei, în ultima 

săptămână. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 8, lipsind dnii. deputaţi 

Mădălin Voicu (G.P. al Minorităţilor Naţionale), Kakassy Sándor şi Márton Árpád 

Francisc (G.P. al UDMR), Eugen Nicolicea şi Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR), 

Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD), Vasile Vetişanu (G.P. al PNŢCD – Civic –Ecologist) 

şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 
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