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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei Comisiei, din ziua de 18 noiembrie 1998

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 19 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi Radu

“tefan Mazªre (independent) ”i Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea

”i de dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu.

Comisia a adoptat, în unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:

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

organizarea ”i funcþionarea Fondului Cultural Naþional. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Comisia a hotªrât amânarea dezbaterilor în a”teptarea avizului din partea

Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci.

2. Proiectul de Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr. 48/1992 a

audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Comisia a votat în unanimitate

proiectul de Lege, cu amendamentele propuse de Comisie.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea ”i completarea Legii nr. 50/ 1991 privind

autorizarea executªrii construcþiilor ”i unele mªsuri pentru realizarea locuinþelor.

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Dupª încheierea dezbaterilor generale, Comisia a

a votat în unanimitate proiectul deLege cu amendamentele propuse.

4. Propunerea legislativª privind �Legea bibliotecilor�. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Comisia a hotªrât, în unanimitate, ca în programul zilei de vineri, 20

noiembrie a.c., fiecare deputat sª studieze, în circumscripþia sa, modul de organizare,

funcþionare ”i organizare a bibliotecilor locale, urmând ca informaþiile astfel adunate sª fie

utilizate la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative.

 5. Întâlnire cu dnii. Gavril Dejeu, ministrul de Interne, Ion Caramitru, ministrul

Culturii, Delia Ruxandra Mucicª, secretar general al Ministerului Culturii ”i Adrian

Adamache, reprezentantul directorului general al Arhivelor Naþionale ale României, în
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legªturª cu modificarea legislaþiei în domeniul arhivelor. Comisia a ascultat punctele de

vedere exprimate de invitaþi, constatând cª existª pªreri diferite cu privire la administrarea

Arhivelor Naþionale. Astfel, în timp ce reprezentanþii Ministerului de Interne au pledat

pentru rªmânerea Arhivelor în subordinea acestui minister, Ministerul Culturii a solicitat

sprijinul Comisiei pentru ca Arhivele sª treacª la acest minister.

Au pus întrebªri ”i au participat la discuþii dna. deputat Monica Octavia Muscª ”i

dnii. deputaþi Puiu Ha”otti, MÆrton `rpÆd Francisc, Lazªr Lªdariu, Mªdªlin Vociu, Vasile

Veti”anu ”i Alexandru Badea.

Dl. pre”edinte Gabriel Þepelea a subliniat cª membrii Comisiei pentru culturª,

arte, mijloace de informare în masª se considerª obligaþi sª contribuie, cu toate forþele

pentru a asigura conclucrarea între toþi factorii de decizie. Membrii Comisiei au

recomandat reprezentanþilor Executivului sª se punª de acord cu privire la punctele

esenþiale în care este necesarª modificarea Legii Arhivelor Naþionale.

6. Diverse. Au fost examinate scrisorile primite de la Societatea Românª de

Televiziune ”i Departamentul Informaþiilor Publice cu privire la necesitªþile de

suplimentare a bugetului, ale acestor instituþii.

7. Vizitª pe ”antierul Bibliotecii Naþionale a României, a unui grup de membri ai

Comisiei. Cu aceastª ocazie,  s-a constatat cª, în pofida eforturilor salariaþilor Bibliotecii,

lucrªrile de finisare a spaþiilor de depozitare în care urmeazª sª fie transportate toate

volumele aflate, în momentul de faþª, în subsolul Palatului Parlamentului. Membrii

Comisiei au promis sprijinul necesar pentru rezolvarea unor probleme

administrativ � financiare ale instituþiei. Astfel, s-a avut în vedere, pe de o parte, faptul cª

spaþiul alocat depozitelor Bibliotecii este total insuficient faþª de fondul de carte ”i

publicaþii deja existent ”i, pe de altª parte, cª în ritmul actual de finanþare nu este posibilª

nici mªcar conservarea lucrªrilor executate, ceea ce duce la deteriorªri ”i distrugeri care

vor ridica ”i mai mult costurile investiþiei.

Au fost discutate alte probleme ale funcþionªrii bibliotecilor publice ”i ale modului

de punere în aplicare a Legii depozitului legal.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI
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