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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 3 şi 4 septembrie 2002

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

lucrările, având următoarea ordine de zi:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994,

privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical şi al artelor. Dezbatere în vederea

întocmirii raportului. După dezbaterea propunerii legislative, s-a hotărât cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi respingerea propunerii legislative, luând-se în considerare punctul

de vedere al Guvernului şi avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

2. 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. Comisia a

hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi amânarea dezbaterilor, pentru a aştepta

avizul Comisiei juridice.

3. Diverse.

Membrii Comisiei au analizat stadiul în care se află proiectele de legi şi

propunerile legislative ce se află pe ordinea de zi a Comisiei. S-a luat în discuţie, de

asemenea, situaţia dramatică în care se găsesc unele instituţii culturale aflate în subordinea

Ministerului Culturii şi Cultelor, şi anumite aspecte negative semnalate de către membrii

Comisiei privind modul de funcţionare şi organizare al Societăţii Naţionale de Televiziune

precum şi alte instituţii de cultură. Pentru clarificarea problemelor privind starea de

conservare a monumentelor istorice, situaţia Bibliotecii Naţionale, problemele legislaţiei

în domeniul audiovizualului şi funcţionarea instituţiilor de spectacole, a editurilor,

membrii Comisiei au hotărât să se întâlnească cu factorii de decizie din Ministerul Culturii
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şi Cultelor, cu membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune,

Societăţii Române de Radiodifuziune şi cu membrii Consiliului Naţional al

Audiovizualului.

Pentru viitoarea întâlnire a Comisiei cu d-nul Răzvan Theodorescu, ministrul

Culturii şi Cultelor, a secretarilor de stat şi a secretarului general din conducerea

Ministerului, s-a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, ca, în prealabil, să se

transmită Ministerului o listă cu problemele ce se doresc clarificate.

Din numărul total al membrilor Comisiei (20), au fost prezenţi 19, lipsind d-nul

deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE
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