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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A

lucrărilor şedinţelor din zilele de 21, 22 şi 23 septembrie 2004

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de

zi: 

1. Proiectul de Lege privind instituţiile publice de spectacole şi concerte. Dezbateri

în vederea întocmirii unui raport suplimentar, ca urmare a Cererii de reexaminare a

proiectului de Lege, adresată de Preşedintele României. În calitate de invitaţi, au fost

prezenţi din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul secretar de stat Ioan Opriş şi d-

nul Gabriel Morărescu, director. 

Proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sala în

momentul votări, cu amendamente ce ţin cont de punctul de vedere formulat de

Preşedinte.

2. Proiectul de Lege privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din

tutun. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. În calitate de invitaţi, au fost

prezenţi din partea Ministerului Sănătăţii, d-nul secretar de stat Ionuţ Bazac, d-nul director

general Alexandru Rafila şi d-na director adjunct Alexandra Cucu, din partea Ministerului

Integrării Europene, d-nul secretar de stat Andrei Popescu şi d-na consilier Corina Ştefan,

din partea Asociaţiei Internaţionale pentru Publicitate, d-nul Mihai Vârtosu, preşedintele

Filialei România, din partea J.T.International, d-na director Gilda Lazăr şi d-nul director

Emanuel Băncilă, din partea Philip Morris Romania, d-nul director Peter Imre şi, din

partea British American Tobacco, d-nul director Adrian Popa. Proiectul de Lege a fost

adoptat cu amendamente, cu unanimitate de voturi.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi

combaterea pornografiei. Procedură de urgenţă. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.

Dezbaterile au fost amânate pentru proxima şedinţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. Dezbateri în vederea întocmirii
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avizului comun, cu membrii Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în

masă a Senatului. În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiilor au participat din partea

Ministerului Finanţelor Publice d-na Maria Manolescu, secretar de stat, d-na Camelia

Dobroţeanu, director general adjunct şi d-nul Alexandru Mihăilescu, director; din partea

Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES, d-nul Ioan Roşca, director general, d-nul

Paraschiv Marcu, director general adjunct, şi d-na Elena Murar, director; din partea

Institutului Cultural Român a participat d-na Angela Martin, vicepreşedinte; din partea

Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-nul preşedinte Ralu Filip, precum şi alţi

membrii ai Consiliului; din partea Societăţii Române de Televiziune, d-nul preşedinte

Valentin Nicolau, d-na Sabina Petre, director şi membrii ai Consiliului de Administraţie;

din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul Dragoş Şeuleanu, preşedinte, d-nul

Constantin Puşcaş, director general adjunct, şi membrii ai Consiliului de Administraţie. În

urma discuţiilor, membrii celor două Comisiilor de specialitate au hotărât, cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi în sala în momentul votului, avizarea favorabilă a proiectului de

Lege, în forma prezentată. 

5. Raportul de activitate pe anul 2003 al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun (cu membri Comisiei pentru cultură, artă

şi mijloace de informare în masă a Senatului). În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiilor

au participat din partea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES, d-nul Ioan Roşca,

director general, d-nul Paraschiv Marcu, director general adjunct, şi d-na Elena Murar,

director. În urma discuţiilor, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sala în momentul

votării, membrii celor două Comisii de specialitate au hotărât să propună aprobarea

raportului. 

6. Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2003.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun (cu membrii Comisiei pentru cultură,

artă şi mijloace de informare în masă a Senatului). În calitate de invitaţi, la lucrările

Comisiilor au participat din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-nul

preşedinte Ralu Filip, d-na Cristina Trepcea şi d-nii Razvan Popescu, Şerban Pretor, Dan

Grigore şi Radu Teodorel, membrii ai Consiliului. În urma discuţiilor, cu majoritatea

voturilor celor prezenţi în sala în momentul votului, membrii celor două Comisii de

specialitate au hotărât să propună aprobarea raportului.

7. Raportul de activitate pe anul 2003 al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun (cu membrii Comisiei pentru cultură,

artă şi mijloace de informare în masă a Senatului). În calitate de invitaţi, la lucrările

şedinţei comune au participat din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul
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Dragoş Şeuleanu, preşedinte, d-nul Constantin Puşcaş, director general adjunct, d-nele

Anca Florea şi Mirela Fugaru, şi d-nii Alexandru Berzi, Răzvan Dumitrescu, Marius

Guran, Adrian Moise, Virgil Ogaşanu, Tudor Stanciu, membrii ai Consiliului de

Administraţie. În urma discuţiilor, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sala în

momentul votului, membrii celor două Comisii de specialitate au hotărât să propună

aprobarea raportului.

8. Raportul de activitate pe anul 2003 al Societăţii Române de Televiziune.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun (cu membrii Comisiei pentru cultură,

artă şi mijloace de informare în masă a Senatului). În calitate de invitaţi, la lucrările

şedinţei comune au participat din partea Societăţii Române de Televiziune, d-nul

preşedinte Valentin Nicolau, d-na Sabina Petre, director economic, şi în calitate de

membrii ai Consiliului de Administraţie, d-nele Cristina Nichituş, Alexandra Ţăranu,

Cristina Constantinescu, şi d-nii Cristian Hadji Culea, Szolt Galfalvi, Dani Constantin,

Alexandru Lăzescu şi Dan Mihăescu. În urma discuţiilor, cu 9 voturi împotrivă, 7 voturi

pentru şi 1 abţinere, membrii celor două Comisii de specialitate au hotărât să propună

respingerea raportului.

La lucrările Comisiei din 21 septembrie a.c. au fost prezenţi, 19 deputaţi, lipsind d-

nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), în ziua de 22 septembrie, au fost prezenţi 18

deputaţi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Musca (G.P. al PNL) şi d-nul deputat

Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în ziua de joi, 23 septembrie, au fost prezenţi 19 deputaţi,

lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD). 

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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