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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţei din ziua de 14 februarie 2001

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat

lucrările în ziua 14 februarie 2001,  având 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 raportului.

Au participat, ca invitaţi, d-nii Dumitru Pâslaru, secretar de stat în Ministerul Culturii şi

Cultelor, Decebal Mitulescu, preşedintele şi, Constantin Vaeni, vicepreşedintele Centrului

Naţional al Cinematografiei. După încheierea dezbaterilor generale, au fost discutate

primele 11 puncte din art. I al ordonanţei de urgenţă. Comisia a hotărât să supună la vot

textele discutate şi asupra cărora s-a căzut de acord, după ce forma lor va fi stabilită, în

comun, de reprezentanţii Centrului Naţional al Cinematografiei şi de experţii Comisiei.

2. Toate celelalte proiecte de legi aflate pe agenda Comisiei au fost amânate.

3. În după amiaza aceleiaşi zile, s-a desfăşurat şedinţa comună a celor două

Comisii pentru cultură ale Parlamentului. Comisiile au avizat, în forma prezentată,

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 260/2000 cu privire la

rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.

A fost avizat raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului

pentru anul 1999. Au participat membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Comisiile au solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului ca, până cel mai

târziu la 21 februarie 2001, să transmită Parlamentului raportul său de activitate pentru

anul 2000.
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Din numărul total al membrilor Comisiei (20), au absentat, 4: d-na deputat Monica

Octavia Musca (G.P. al PNL), d-nii deputaţi Ovidiu Natea, Vasile Puşcaş (G.P. al PDSR)

al PDSR) şi Alexandru Sassu (G.P. al PD).

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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