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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei din ziua de 21 martie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PDSR).

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 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 vederea întocmirii unui raport

suplimentar. Au participat, ca invitaţi, d-nii Decebal Mitulescu şi Constantin Vaeni,

preşedintele, respectiv vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei. La discuţii

au participat d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi Constantin

Duţu şi Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Monica

Octavia Musca şi Lia Olguţa Vasilescu şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak şi Hunor

Kelemen. După dezbateri, s-a hotărât ca votul, pe articole, să fie dat la proxima şedinţă a

Comisiei.

2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

103/2000 privind decoraţia Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste. Reluarea

dezbaterilor în vederea întocmirii unui raport suplimentar. A participat, ca invitat, d-nul

deputat Radu Ciuceanu. La discuţii au participat d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, şi

d-nul deputat Ioan Onisei. Amendamentele propuse şi raportul suplimentar au fost votate

cu unanimitate de voturi.
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3. Propunerea legislativă privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi, d-nul Eugen Vasiliu,

autorul textului propus, d-nii Daniel Jurcan, secretar de stat, şi Markó Attila, subsecretar

de stat la Ministerul Informaţiilor Publice, d-nele Manuela Ştefănescu, preşedintele, şi

Monica Macovei, vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în

România � Comitetul Helsinki, d-nul Mircea Toma, preşedintele Asociaţiei pentru

Protecţia şi Promovarea Libertăţii de Exprimare, şi d-na Ioana Avădani, director executiv

al Centrului pentru Jurnalism Independent. Membrii Comisiei au luat act de respingerea

solicitării privind amânarea datei de prezentare a raportului pe care Comisia trebuie să îl

prezinte în legătură cu această propunere legislativă, până la 28 martie 2001. După

încheierea discuţiilor generale, la care au luat cuvântul toţi invitaţii, au început dezbaterile

pe articole. La dezbateri au luat cuvântul d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa

Vasilescu şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak, Hunor Kelemen, Ioan Onisei

şi Alexandru Sassu. Au fost votate, cu amendamente, cu unanimitatea voturilor celor

prezenţi, cele patru articole care fac parte din primul capitol al propunerii legislative.

Ţinând cont de timpul scurt pe care îl are la dispoziţie pentru redactarea raportului, la

solicitarea d-nei deputat Monica Octavia Musca, iniţiatoarea propunerii legislative,

Comisia a hotărât să solicite Biroului Permanent să lucreze, în săptămâna viitoare, două

zile.

4. Diverse.

Şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de

informare în masă a Senatului, la care urmau să fie dezbătute răspunsurile la întrebările

puse de parlamentari, cu ocazia dezbaterii Raportului de activitate a Consiliului Naţional

al Audiovizualului, pentru anul 2000, a fost amânată pentru cel puţin o săptămână, pentru

a permite Consiliului Naţional al Audiovizualului să redacteze răspunsurile la aceste

întrebări, ţinând cont de faptul că preşedintele Consiliului şi un alt membru sunt internaţi,

iar d-na Antoaneta Tănăsescu a demisionat din Consiliul Naţional al Audiovizualului.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

  MÁRTON Árpád Francisc
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