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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

S I N T E Z A

lucrªrilor ”edinþelor din zilele de 15 ”i 16 martie 2000

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª ”i-a desfª”urat

lucrªrile în  zilele de 15 ”i 16 martie 2000,  având urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul legii protejªrii monumentelor istorice. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Votul final. La dezbateri au luat parte, ca invitaþi, d-nul Sergiu

Nistor, director general în Ministerul Culturii, ”i d-na Cezara Mucenic, vicepre”edinte al

Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice. Dupª încheierea dezbaterilor privind cele

câteva articole rªmase în suspensie, proiectul de lege a fost votat, favorabil, cu modificªri,

cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

2. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului. La dezbateri au luat parte, ca invitaþi, reprezentanþi ai Ministerului Culturii

(d-nul Ion Caramitru, ministru, ”i d-nele Georgeta Butnariu ”i Adriana Tªnªsescu,

directori generali), Consiliului Naþional al Audiovizualului (d-nul Mircea Sorin

Moldovan, pre”edinte, d-nele Cristina Ciucª, membru, ”i Marcela Vâþª, director),

Oficiului Naþional al Cinematografiei (d-nul Lucian Pricop, secretar general), Fundaþiei

Culturale Române (d-nul Augustin Buzura, pre”edinte, ”i d-na Ana Radu, director),

Departamentului Informaþiilor Publice (d-nul Ludovic Orban, secretar de stat), Societªþii

Române de Radiodifuziune (d-nul Mircea Manole, director), Societªþii Române de

Televiziune (d-nul Bogdan Postelnicu, director general adjunct), Oficiului Român pentru

Drepturile de Autor (d-na Rodica Pârvu, director general) ”i Agenþiei Naþionalª de Presª

�Rompres� (d-nul Constantin Badea, director general, ”i d-nul Alexandru Doldur, director

general adjunct). Dezbaterile vor continua sªptªmâna viitoare, când avizul Comisiei

pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª va fi definitivat.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (19), au absentat, în ziua de 15 martie

2000, 5, lipsind d-na deputat Monica Octavia Musca (G.P. al PNL) ”i d-nii deputaþi

Kakkassy SÆndor ”i MÆrton `rpÆd Francisc (G.P. al UDMR), Radu “tefan Mazªre
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(independent) ”i Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR), iar, în ziua de 16 martie, 3, lipsind d-nii

deputaþi Kakkassy SÆndor (G.P. al UDMR), Radu “ tefan Mazªre (independent) ”i

Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR) .
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