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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind dna. deputat Ileana 

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

şedinţei au fost conduse, alternativ, de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea şi de dnul. 

Alexandru Sassu, vicepreşedinte al Comisiei. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, 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. Membrii 

Comisiei au făcut numeroase propuneri de amendare a textului pentru articolele 3-6, cea 

mai mare parte dintre acestea fiind acceptate, cu majoritate de voturi.   

 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 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului 

Cinematografic Naţional. 

 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 delegaţiei au acuzat o anumită atitudine „antisindicală“ a 

Ministerului. 
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 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%. Ei au 

precizat că această solicitare s-ar afla în continuarea revendicărilor din noiembrie 1995, 

când sindicaliştii au cerut o mărire cu 75% a salariilor.  

 Delegaţia a criticat proiectul de lege a concesionării şi a propus amendarea 

contractului de management.Totodată, membrii B.N.S. şi-au exprimat dezacordul în 

legătură cu diferenţele de cote forfetare deductibile din venitul impozabil instituite prin 

efectul Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

61/1995.  

 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. 

 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. Printre ele s-au aflat o „moţiune“ transmisă de Consiliul Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti, în legătură cu diferite probleme cu care se confruntă presa românească, şi o 

informare a Departamentului TVR Internaţional, din cadrul Societăţii Române de 

Televiziune, privitoare la reacţia telespectatorilor din diverse ţări ale lumii la emisiunile 

postului de televiziune care se adresează, cu precădere, românilor din străinătate. 

 
 

 PREŞEDINTE,  

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 

 


