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lucrărilor şedinţei din 12 noiembrie 1997 

  

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

ziua de 12 noiembrie 1997, având următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea 

Fondului Cinematografic Naţional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, 

din partea Ministerului Culturii, dl. secretar de stat Ioan Onisei şi dl. Radu Gabrea, cineast. Au 

fost dezbătute şi votate primele 6 articole ale Ordonanţei.  

 2. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul. Dezbaterile în vederea 

întocmirii raportului au fost amânate, până la încheierea votării proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997. 

 3. Întâlnire cu delegaţii Blocului Naţional Sindical, la cererea acestora. Au participat 

dnii Mircea Ncolae Creţu - secretar confederal al B.N.S. -, Ştefan Gheorghiu    - preşedintele 

Federaţiei Artiştilor Instrumentişti de Muzică Cultă -, şi Florin Istrate. Delegaţia B.N.S. a ţinut 

să îşi manifeste nemulţumirea faţă de relaţiile actuale cu Ministerul Culturii. Membrii B.N.S. 

au solicitat sprijinul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă în legătură 

cu mărirea salariilor artiştilor şi a tehnicienilor din instituţiile de spectacol, cu 45%, şi o 

reducere concomitentă a impozitului, cu 30%. Delegaţia a criticat proiectul de lege a 

concesionării şi a propus amendarea contractului de management.  

 Membrii Comisiei au cerut reprezentaţilor Blocului Naţional Sindical să transmită, în 

scris, observaţiile şi propunerile lor pentru modificarea şi completarea legislaţiei existente, în 

vederea realizării unui cadru instituţional şi organizatoric adecvat. 

 4. Diverse. 
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 A fost prezentată Evaluarea comparativă a activităţii Ministerului Culturii 

desfăşurată în perioada 1.XII.1996 - 1.XI.1997, document elaborat de Ministerul Culturii şi 

transmis Comisiei spre informare. Membrii Comisiei şi-au manifestat interesul, în primul 

rând, cu privire la proiectele de acte nromative elaborate de Minister şi aflate în diferite stadii 

de avizare. 

 Au fost examinate memoriile şi sesizările sosite pe adresa Comisiei în ultima 

săptămână. 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 2, lipsind dna. deputat 

Ileana Filipescu (G.P. al USD - PD) şi dnul. deputat Simion Darie (G.P. al PDSR). 
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