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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2010
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural
Catedrala Mântuirii Neamului (Pl-x 394/2010). Dezbateri în vederea
întocmirii avizului. În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei,
domnul Mihai Frunză, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte
al Guvernului. În cursul prezentării, domnia sa a argumentat şi susţinut
punctul de vedere Guvernului, care este negativ. La finalul dezbaterilor,
doamna preşedinte Raluca Turcan a supus la vot această iniţiativă legislativă.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde un aviz
negativ acestei propuneri legislative.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 339/2010). Dezbateri generale. La
lucrările Comisiei a participat, în calitate de iniţiator al proiectului de lege,
domnul senator Sergiu Nicolaescu, preşedintele Comisiei pentru cultură, artă
şi mijloace de informare în masă, a Senatului. Iniţiatorul a făcut o prezentare
a motivaţiilor complexe ce l-au determinat să iniţieze această modificare a
legii în vigoare. În cursul expunerii domnul senator Nicolaescu a făcut o
paralelă a situaţiei industriei de film din România, înainte şi după 1990,
subliniind faptul că, în ultimii douăzeci de ani s-a înregistrat un declin
constant, prin diminuarea severă a numărului de cinematografe, precum şi

2

prin scăderea numărului de filme produse anual. La finalul dezbaterilor,
doamna preşedinte Raluca Turcan a propus o întâlnire cu cineaştii care au
solicitat invitarea la dezbateri, în vederea prezentării punctului lor de vedere
asupra modificărilor propuse prin iniţiativa legislativă. Membrii Comisiei au
fost de acord, în unanimitate, cu această propunere.
În zilele de 7, 8, şi 9 septembrie a.c., din totalul de 18 membri ai
Comisiei au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 13 deputaţi: d-na
preşedinte Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa
NOVAC (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al
PSD+PC), dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl.
deputat Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mircea
IRIMESCU (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl.
deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. Theodor
PALEOLOGU (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P. al
PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat
Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe
ZOICAŞ (Independent - fără apartenenţă la un grup parlamentar); au fost
absenţi: d-na deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat
Nicolae BĂNICIOIU (GP al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei ANGHEL
(G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL) şi dl.
deputat HUNOR Kelemen (GP al UDMR).
PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

SECRETAR,
Florin Costin PĂSLARU

