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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţei din ziua de 11 februarie 2003

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Irina

Loghin  (G.P. al PRM) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Şedinţa a fost condusă, 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. Audierea d-lui Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor şi a

d-lui Ioan Hidegcuti, secretar general al Ministerului, la invitaţia Comisiei. Invitaţii au

răspuns la întrebările următorilor membri ai Comisiei, în legătură cu raportul

Subcomisiei de informare şi analiză asupra activităţii Operei Naţionale din Bucureşti:

d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu, d-na deputat Monica Octavia Muscă şi d-nul

deputat Ioan Onisei. După ce a răspuns la întrebări, au participat la dezbateri d-nul

preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin

Voicu, d-nele deputate Eugenia Moldoveanu, Monica Octavia Muscă şi Lia Olguţa

Vasilescu, precum şi d-nii deputaţi Eugen Nicolicea, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu.

D-nul ministru a anunţat că urmează să organizeze concursul pentru ocuparea postului

de director general al Operei Naţionale din Bucureşti, dar că, în opinia sa, nu l-ar

putea împiedica pe d-nul Ludovic Spiess să se prezinte la concurs, beneficiind de

derograrea de studii pe care a primit-o în anul 2001 � opinie care nu este împărtăşită şi

de membrii Comisiei; aceştia au reiterat recomandarea conţinută în raportul

Subcomisiei, potrivit căreia, concursul urmează să fie organizat cu respectarea a două

condiţii minimale: studii superioare şi experienţă managerială în domeniu.

D-nul ministru Răzvan Theodorescu a prezentat şi principalele programe şi

direcţii de acţiune ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în domeniul culturii, în anul

2003. Au făcut comentarii, în legătură cu aceste programe, d-na deputat Monica

Octavia Muscă şi d-nul deputat Mitică Bălăeţ.



2. Audierea d-lui Constantin Vaeni, vicepreşedintele Centrului Naţional

al Cinematografiei, la cererea sa. D-nul Vaeni a prezentat Comisiei opiniile sale cu

privire la starea de lucruri din Centrul Naţional al Cinematografiei, acuzând

imixtiunea preşedintelui Colegiului consultativ al Centrului Naţional al

Cinematografiei, d-nul Sergiu Nicolaescu în activitatea curentă a Centrului, dincolo

de atribuţiile sale legale, precum şi nerespectarea prevederilor Legii cinematografiei,

în litera şi spiritul ei. Între altele, d-nul Vaeni a anunţat starea de cvasi-faliment în

care se află societăţile comerciale din subordinea Centrului Naţional al

Cinematografiei Comisia a decis să se pronunţe numai după audierea d-lui Decebal

Mitulescu, preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei.

PREŞEDINTE,

Mihai MĂLAIMARE
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