
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

PROCES -VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 17 septembrie 1997 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, lipsind d-na deputat Ileana 

Filipescu (G.P. al USD-PD) şi dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale). Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul Gabriel Ţepelea, preşedintele 

Comisiei. 

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

 1. Audierea dlui. Ion Caramitru, ministrul Culturii, la solicitarea membrilor 

Comisiei. Au participat, din partea Ministerului Culturii, d-na Maria Berza şi dl. Ioan 

Onisei, secretari de stat, d-na Ana Andreescu şi dl. Dan Nicolae, directori în Ministerul 

Culturii, şi dl. Cristian Panciu, directorul Centrului pentru Administrarea şi Protecţia 

Patrimoniului Culturii. Delegaţia Ministerului Culturii a răspuns, mai întâi, unor întrebări 

punctuale ale membrilor Comisiei, privind situaţia terenurilor agricole aflate în situl 

arheologic de la Sarmizegetusa şi privind situaţia casei în care s-a născut poetul Nichita 

Stănescu. Dl. Onisei a precizat că s-a constituit o comisie locală care, împreună cu 

reprezentanţi ai Ministerului, a început identificarea acelor proprietari de terenuri care 

doresc să vândă proprietăţile lor statului, pentru constituirea unor rezervaţii arheologice. 

În ceea ce priveşte casa lui Nichita Stănescu, dl. Ion Caramitru a răspuns că suma 

solicitată de proprietar (500 milioane lei) depăşeşte posibilităţile de plată ale Ministerului, 

în situaţia în care bugetul Ministerului a fost redus la ultima rectificare.  

 Ca urmare a unui memoriu prin care dl. Hajdu Gyözö, directorul revistei Együtt 

solicită sprijin de la Comisie pentru determinarea Ministerului în sensul acordării unei 
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subevenţii, dl. Caramitru a răspuns că aceste subvenţi se acordă în baza unor recomandări 

ale unei comisii speciale pentru cultura scrisă. Proiectul prezentat de dl. Gyözö a fost 

nesatisfăcător, iar Ministerul nu poate trece peste recomandarea negativă a comisiei în 

cauză. La întrebarea d-nei deputat Leonida Iorga Lari, privind finanţarea publicaţiilor din 

Basarabia, dl. Caramitru a răspuns că vor fi luate în considerare acele publicaţii culturale 

de certă valoare şi vocaţie culturală, fără alte discriminări. 

 Privitor la situaţia actuală a monumentelor istorice, au pus întrebări dl. preşedinte 

Ţepelea, d-na vicepreşedinte Eugenia Moldoveanu, d-nul secretar Puiu Haşotti şi d-nii 

deputaţi Alexandru Ioan Badea, Simion Darie, Márton Árpád Francisc, Adrian Iorgulescu 

şi Gheorghe Şerban. Au fost puse întrebări concrete, privitoare la situaţia exactă a 

anumitor monumente istorice, ca, de exemplu, Mănăstirea Suzana, ansamblul rupestru de 

la Basarbi, hotelul Continental din Constanţa etc. Dl. deputat Mânea, invitat la şedinţa 

Comisiei, a solicitat detalii în legătură cu monumentele istorice din judeţul Vrancea. 

Invitaţii au răspuns la întrebări, pentru fiecare monument în cauză. Delegaţiei Ministerului 

Culturii i s-a solicitat să răspundă în legătură cu motivele pentru care nu s-au respectat 

prevederile Legii nr. 41/1995, privitoare la înfiinţarea unui Institut Naţional al 

Monumentelor Istorice, cu motivele pentru care nu s-a trecut la restructurarea Centrului 

pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Culturii şi la mai clara definire a rolului 

său, atât în raport cu acţiunile de conservare şi restaurare a monumentlor istorice, cât şi în 

raport cu atribuţiile de coordonare a activităţii centrelor de cultură din subordinea 

Ministerului Culturii. Dl. Onisei a promis că problema Centrului se va rezolva odată cu 

apariţia unei legi în domeniul monumentelor istorice şi a acceptat că existenţa Institutului 

este necesară. Totodată, dl. Onisei a precizat că se află într-un stadiu avansat de finalizare 

proiectul de hotărâre de guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, 

care va clarifica rolul inspectoratelor pentru cultură şi al oficiilor judeţene pentru 

patrimoniul cultural naţional. 

 Răspunzând unei întrebări a d-lui Eugen Nicolicea, dl. Caramitru a spus că, în 

acelaşi timp, se află în diferite stadii de elaborare proiecte de lege privind patrimoniul 

cultural naţional, muzeele şi bibliotecile publice şi instituţiile de spectacol. 

 Pe de altă parte, dl. Caramitru s-a referit la situaţia dramatică a fondului de carte 

aparţinând Bibliotecii Naţionale a României, care se află în subsolul Palatului 

Parlamentului. În ceea ce priveşte acţiunea de restaurare a Coloanei fără sfârşit situaţia 

creată la Muzeul Satului, pe de o parte, prin demiterea d-lui Ioan Godea şi, pe de altă 
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parte, prin recentul incendiu din muzeu, dl. Caramitru a solicitat amânarea discuţiilor până 

la proxima şedinţă a Comisiei, când va putea veni cu câteva informaţii lămuritoare pentru 

membrii Comisiei. Problema legată de Muzeul Satului fusese ridicată de dl. deputat 

Vasile Vetişanu, ca urmare a unui memoriu trimis Comisiei de dl. Godea.  

 2. Audierea dlui. Mircea Suciu, preşedinte al Asociaţiei Profesionale Române de 

Comunicaţii prin Cablu, în legătură cu  propunerile în vederea modificării Legii nr. 

48/1992 sosite din partea asociaţiei menţionate. Dl. Suciu a răspuns întrebărilor formulate 

de membrii Comisiei. Prin această audiere, Comisia a încheiat şirul dezbaterilor cu 

organismele interesate în îmbunătăţirea legislaţiei româneşti în domeniul audiovizualului, 

urmând ca, după dezbaterea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate, în 

momentul de faţă, în portofoliul Comisiei, să treacă - prin efortul unui grup de deputaţi - 

la elaborarea unei propuneri legislative de modificare a Legii nr. 48/1992, a 

audiovizualului. 

 3.  Diverse. A fost prezentat raportul de deplasare al dlui. Virgil Ştefan Niţulescu, 

expert parlamentar, la reuniunea anuală a Comitetului Internaţional pentru Documentare 

în Muzee, din cadrul Consiliului Internaţional al Muzeelor, care a avut loc la Nürnberg, în 

perioada 7-12 septembrie 1997. Totodată, dl. Niţulescu a prezentat unele opinii ale unor 

reputaţi specialişti internaţionali în domeniul arhivelor, în legătură cu situaţia arhivelor 

româneşti şi a legislaţiei naţionale în materie.  

 Dl. secretar Haşotti a propus alcătuirea unei delegaţii a Comisiei pentru 

participarea, până la sfârşitul lunii noiembrie, la manifestările organizate la Thessalonic, 

cu ocazia desemnării acestui oraş drept capitală europeană a culturii, avându-se în vedere, 

în principal, vizitarea expoziţiei româneşti de acolo, dar şi stabilirea de contacte cu 

parlamentarii greci având preocupări similare. Propunerea a fost acceptată, hotărându-se 

emiterea unei solicitări adresate Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, în acest sens. 

 A fost citit textul Hotărârii nr. 17/1997 a Camerei Deputaţilor. 

 

 

 PREŞEDINTE,  

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 


