
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele 30 şi 31 octombrie 2001, respectiv,

din 1 noiembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 30 octombrie 2001, 10 deputaţi,

d-nele deputate Leonida Lari Iorga şi Irina Loghin (G.P. al PRM) şi d-na deputat Carmen

Moldovan (G.P. al PSD) şi d-nii deputaţi Mihai Adrian Mălaimare, Eugen Nicolicea şi

Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), Constantin Duţu (G.P. al PRM) Slavomir Gvozdenovici

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi Alexandru Sassu

(G.P. al PD), în ziua de 31 octombrie 2001 nu a fost absent nimeni, d-na deputat Irina

Loghin (G.P. al PRM) fiind înlocuită cu d-nul deputat Gheorghe Pribeanu, iar d-nul

deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) cu d-nul deputat Endre Bereczki, iar, în ziua de 1

noiembrie 2001 fost prezenţi 10 deputaţi, lipsind d-nele deputate Leonida Lari Iorga, Irina

Loghin şi Lia Olguţa Vasilescu (G.P. al PRM) şi d-nii deputaţi Márton Árpád Francisc şi

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), Mitică Bălăeţ  (G.P. al PRM), Gheorghe Firczak (G.P.

al Minorităţilor Naţionale), Eugen Nicolicea şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) şi Alexandru

Sassu (G.P. al PD).

În zilele de 30 octombrie şi, respectiv, 1 noiembrie 2001, Comisia nu a avut

dezbateri, din lipsă de cvorum.

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

Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu. Comisia a adoptat, cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene asupra coproducţiilor

cinematografice, adoptată la Strasbourg, la 2 octombrie 1992. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor

prezenţi. Deoarece, acest proiect de Lege a mai fost dezbătut în Comisie, într-o formă

identică, dar cu nerespectarea procedurilor în vigoare – motiv pentru care proiectul de

Lege a fost retras de Guvern –, de această dată, nu au mai avut loc discuţii în Comisie,
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urmând ca, în redactarea raportului, să se ţină cont de observaţiile făcute la dezbaterea

anterioară. Aceste observaţii se referă la unele probleme privind traducerea textului

Convenţiei în limba română.

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de

Presă – ROMPRES. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii raportului. Au

participat, ca invitaţi, din partea Asociaţiei pentru Promovarea şi Protejarea Libertăţii de

Exprimare d-na secretar Liana Ganea, din partea Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor

Omului – Comitetul Helsinki, d-na vicepreşedinte Manuela Ştefănescu şi, din partea

Centrului pentru Jurnalism Independent, d-na director Ioana Avădani.

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

Constantin Duţu, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád

Francisc, d-na secretar Ileana Stana Ionescu, d-nele deputate Leonida Lari Iorga, Monica

Octavia Musca şi Lia Olguţa Vasilescu, precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Eugen

Nicolicea şi Ioan Onisei.

Membrii Comisiei au discutat probleme privind procedura de urmat, după

prezentarea a trei amendamente la articolul 2 al propunerii legislative, în situaţia în care,

până în momentul de faţă, nu a fost adoptat decât titlul legii. Având în vedere blocajul

constatat, preşedintele Comisiei a propus consultarea Comisiei pentru regulament.

Propunerea nu a întrunit majoritatea voturilor Comisiei. Dezbaterea se va relua, din

acelaşi punct, la proxima şedinţă a Comisiei.

D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu a solicitat să fie făcută dovada existenţei

mandatului de înlocuire a d-nului deputat Vasile Puşcaş cu d-nul deputat Endre Bereczki.

Pentru a se face verificările necesare, a fost solicitată o pauză. După încheierea pauzei, nu

a mai fost posibilă refacerea cvorumului de lucru al Comisiei.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU


