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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei din ziua de 28 februarie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare (G.P. al PDSR) d-nii deputaţi Ovidiu Natea şi Vasile Puşcaş (G.P. al

PDSR) şi d-nul deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale).

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nii vicepreşedinţi Constantin

Duţu şi Mădălin Voicu.

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

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 152/2000 privind

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi

constituirea Fondului cinematografic naţional. Dezbateri în continuare, în vederea

întocmirii raportului. Au fost încheiate dezbaterile pe puncte. Ţinând cont de numărul

foarte mare de modificări propuse şi discutate cu reprezentanţii Centrului Naţional al

Cinematografiei, membrii Comisiei au solicitat experţilor să întocmească un proiect de

raport care să ţină seama de toate corelările între textele celor două ordonanţe de urgenţă

şi amendamentele dezbătute în Comisie, urmând ca, până la proxima şedinţă a Comisiei,

acest proiect să fie pregătit, pentru a fi votat. A participat, ca invitat, d-nul Constantin

Vaeni, vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei.

Au luat cuvântul d-nii vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin Voicu, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Kelemen Hunor, Ioan

Onisei şi Alexandru Sassu.

2. Membrii Comisiei au fost înştiinţaţi că nu poate fi dezbătut proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în

domeniul culturii şi artei, cinematografiei şi dreptului de autor, deoarece d-nul ministru

Răzvan Theodorescu nu poate lua parte la şedinţa Comisiei.
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Comisia a fost informată cu privire la deplasarea d-lui Virgil Ştefan Niţulescu la

Budapesta, la întâlnirea regională a autorităţilor de reglementare în domeniul audiovizual

din Sud-Estul Europei Strategii pentru eficacitate, transparenţă şi independenţă,

reuniune organizată de Direcţia Generală pentru Drepturile Omului � DG II, din cadrul

Secretariatului General al Consiliului Europei.

VICEPREŞEDINTE,

Mădălin VOICU

  SECRETAR,

  Ileana STANA IONESCU
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