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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţelor din zilele de 8 – 10 ianuarie 2001

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

lucrările în zilele de 8 – 10 ianuarie 2001,  având următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în

sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. Proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 152/2000 privind

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi

constituirea Fondului cinematografic naţional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.

Dezbaterea a fost amânată, având în vedere schimbarea sistemului de subordonare al

Oficiului Naţional al Cinematografiei. S-a considerat necesară o prezentare de către

Ministerul Culturii a noilor condiţii de funcţionare ale acestei instituţii, înainte de trecerea

la dezbaterea proiectului de lege.

3. Au fost luate în discuţie proiectele de legi, rămase restante din legislatura

precedentă, care se referă la domeniul culturii şi sunt înscrise pe ordinea de zi a plenului

Camerei Deputaţilor în sesiunea extraordinară din perioada 8 - 19 ianuarie 2001. Din

partea Ministerului Culturii şi Cultelor au fost invitaţi d-nii Ioan Opriş şi Dumitru Pâslaru

secretari de stat, d-na Adriana Tănăsescu, director, şi d-l Mircea Angelescu, şef de

serviciu. Din partea Ministerului Informaţiilor Publice a participat d-l Doru Vasile

Ionescu, secretar de stat. În cursul discuţiilor au fost expuse păreri în legătură cu

proiectele de legi care intră în atenţia Comisiei. S-a hotărât susţinerea în forma actuală sau

îmbunătăţirea cu amendamente, susţinute în plenul Camerei.
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Pentru proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect şi

proiectul de Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate

diasporei româneşti, cu care Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

nu au fost sesizată pentru raport sau aviz s-a decis solicitarea transmiterii lor spre

dezbatere în Comisie.

4. Diverse.

Comisia a examinat unele probleme curente din domeniul său de competenţă.

Între acestea, a fost discutată ştirea de presă conform căreia, în judeţul Neamţ, în

unele cămine culturale se încearcă obţinerea de câştiguri pentru repararea clădirilor de pe

urma găzduirii unor programe de strip – tease. Chiar dacă – aşa după cum s-a

dovedit – ştirea este falsă, membrii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea faţă de situaţia în

care se află căminele culturale şi casele de cultură din întreaga ţară, considerând că este

imperios necesară stabilirea unui cadru legislativ care să permită existenţa şi funcţionarea

acestor instituţii de cultură, astfel încât ele să nu fie nevoite să desfăşoare activităţi extra

sau chiar anticulturale.

Din numărul total al membrilor Comisiei (20), au absentat, după cum urmează:  în

zilele de 8 şi 9 ianuarie 2001, d-nii deputaţi Ovidiu Natea şi Vasile Puşcas (G.P. al

PDSR), iar în ziua de 10 ianuarie 2001, d-nii deputaţi Ovidiu Natea şi Vasile Puşcas (G.P.

al PDSR) şi d-nul deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR).
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