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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 12 şi 13 martie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Gheorghe

Firczak (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.

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

1.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul

naţional de decoraţii al României. Dezbateri în procedură de urgenţă. Proiectul a fost

aprobat, cu modificări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (16 voturi). Au participat

la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-nul secretar Márton Árpád

Francisc.

2. Proiectul Legii cinematografiei. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au

luat parte, ca invitaţi, d-nul senator Sergiu Nicolaescu, iniţiatorul proiectului, preşedintele

Centrului Naţional al Cinematografiei, d-nul Decebal Mitulescu, vicepreşedintele

Centrului Naţional al Cinematografiei, d-nul Constantin Vaeni, vicepreşedintele Uniunii

Cineaştilor din România, d-nul Constantin Pivniceru, preşedintele şi consilierul juridic al

Asociaţiei Investitorilor în Cinematografie, d-nii Ionel Spinean şi Alexandru Ungureanu,

directorul executiv al Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu, d-nul Valentin Negoiţă,

directorul executiv al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale, d-nul George

Chiriţă, vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor din Reţeaua de Distribuţie şi Difuzare a

Filmelor, d-na Agneta Varnischi, reprezentantul HBO România, d-na Ana Balogh,

precum şi d-na Cristiana Lakatos şi d-nii Bujor T. Rîpeanu şi Valerian Sava, specialişti.

După o prezentare a proiectului Legii, de către iniţiator, dezbaterile generale au continuat

cu opiniile membrilor Comisiei şi ale reprezentanţilor Centrului Naţional al

Cinematografiei, urmând ca, la proxima şedinţă, să fie ascultate punctele de vedere ale

celorlalţi invitaţi. Dintre deputaţi, au luat parte la discuţii d-nul preşedinte Mihai Adrian
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Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc,

d-na Monica Octavia Musca şi d-nii Mitică Bălăeţ, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu.

3. Preşedintele Comisiei a anunţat membrii cu privire la existenţa unei invitaţii

pentru o vizită în China, în luna aprilie, la invitaţia Comisiei de profil din Adunarea

Reprezentanţilor Poporului. Propunerea d-nului preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, ca

din delegaţie să facă parte membrii Biroului Comisiei sau membri ai aceloraşi grupuri

parlamentare cu membrii Biroului, a fost votată cu majoritatea voturilor celor prezenţi (12

voturi pentru şi o abţinere).

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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