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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 14, 15 şi 16 mai 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de marţi, 14 mai 2002, 20

deputaţi, d-nul deputat Vasile Puşcas (G.P. al PSD) fiind înlocuit cu d-na deputat

Viorica Afrăsinei, iar pe d-na deputat Carmen Ileana Moldovan (G.P. al PSD) a

înlocuit-o d-nul deputat Ovidiu Brânzan. În ziua de miercuri, 15 mai 2002, a absentat

d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD). La lucrările Comisiei din 16 mai 2002, a

absentat d-nul deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), iar

d-nul deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) a fost înlocuit de d-na deputat Doina

Dreţcanu, d-na deputat Eugenia Moldoveanu (G.P. al PSD) a fost înlocuită de d-nul

deputat Gheorghe Marcu, d-l deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) a fost înlocuit de

d-na deputat Viorica Afrăsinei, d-nul deputat Eugen Nicolicea (G.P. al PSD) a fost

înlocuit de d-na deputat Maria Lazăr.

 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind

unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de

autor. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au luat parte, ca invitaţi, din partea

Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nii Dumitru Pâslaru, secretar de stat, şi Ioan

Hidegcuti, secretar general. Având în vedere că fondul problemei este suficient de

bine reglementat prin Legea nr. 199/2002, în urma dezbaterilor membrii Comisiei au

hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea proiectului de Lege.



Au luat parte la discuţii, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian

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

Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca şi d-nul deputat Ioan Onisei.

2. Proiectul Legii cinematografiei. Dezbateri în continuare, în vederea

întocmirii raportului. Au luat parte, ca invitaţi, d-nul senator Sergiu Nicolaescu,

iniţiatorul proiectului, d-nii Decebal Mitulescu şi Constantin Vaeni, preşedintele,

respectiv, vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei, d-nul Dinu

Malacopol, secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi

d-na Laura Busuioc, director în acelaşi minister. Au fost dezbătute şi votate  cu

amendamente articolele 7 şi 13 � 30, rămânând unele puncte în suspensie, care vor fi

reluate la proxima şedinţă. 

Au luat parte la discuţii, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian

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

Francisc, d-nele deputate Viorica Afrăsinei, Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa

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

Alexandru Sassu.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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