PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002
La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 21, 22 şi 24 octombrie 2002,
18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în ziua de 23
octombrie 2002, 19 deputaţi, d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) fiind înlocuit
cu d-na deputat Viorica Afrăsinei.
Şedinţele s-au desfăşurat în comun cu membrii Comisiei pentru cultură, culte,
artă şi mijloace de informare în masă a Senatului.
Lucrările au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003. Dezbateri în vederea
întocmirii avizului comun. La dezbateri au fost invitaţi să participe următorii
reprezentanţi ai instituţiilor interesate: d-nul Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii
şi Cultelor, d-nii Ion Antonescu, Dumitru Pâslaru şi Laurenţiu Tănase, secretari de
stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-nul Daniel Jurcan, secretar de stat la
Ministerul Informaţiilor Publice, d-nul Decebal Mitulescu, preşedintele Centrului
Naţional al Cinematografiei, d-na Rodica Pârvu, directorul general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, d-nul Ioan Hidegcuti, secretar general al
Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul Sorin Ioanovici, director general în Ministerul
Culturii şi Cultelor, d-nii Ralu Filip şi Şerban Pretor, membri ai Consiliului Naţional
al Audiovizualului, d-nul Dragoş Şeuleanu, directorul general al Societăţii Române de
Radiodifuziune, d-nul Mihai Ilie, director general adjunct al Societăţii Române de
Radiodifuziune, d-nul Mircea Manole, director în Societatea Română de
Radiodifuziune, d-nul Alexandru Lăzescu, membru în Consiliul de Administraţie al
Societăţii Române de Televiziune, d-nul Bogdan Postelnicu, director general adjunct
al Societăţii Române de Televiziune, d-na Sabina Petre, director în Societatea
Română de Televiziune, d-na Georgeta Dănciulescu, director în Oficiul Român pentru

Drepturile de Autor, d-na Camelia Dobroţeanu, director în Ministerul Finanţelor
Publice, d-na Maria Popescu şi d-nul Alexandru Mihăilescu, şefi de serviciu în
Ministerul Finanţelor Publice.
Dintre deputaţi, au luat parte la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian
Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu, d-nul secretar Márton Árpád
Francisc, d-nele deputate Leonida Iorga Lari, Eugenia Moldoveanu, Monica Octavia
Musca şi Lia Olguţa Vasilescu şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Slavomir Gvozdenovici
şi Ioan Onisei.
După încheierea dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât avizarea
favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente. Comisiile au reţinut 34 de
amendamente, din care 13 au fost acceptate. Decizia a fost luată cu majoritatea
voturilor celor prezenţi.
2. Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul
2001. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. La dezbateri au luat parte, ca
invitaţi, d-na Gabriela Stoica şi d-nii Ralu Filip, Mircea Sorin Moldovan şi Emanuel
Valeriu, membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, precum şi d-nii Sotir
Caragaţă
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Madgearu,

foşti

membri

ai

Consiliului
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Audiovizualului. După prezentarea raportului, invitaţii au răspuns la întrebările
parlamentarilor.
Au luat parte la dezbateri, în afară de invitaţi, dintre membrii Comisiei pentru
cultură, arte, mijloace de informare în masă, d-nul preşedinte Mihai Adrian
Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Lia Olguţa Vasilescu
şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan Onisei.
După încheierea dezbaterilor, raportul Consiliului Naţional al Audiovizualului
pentru anul 2001 a fost votat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi.
3. Avizarea candidaturilor pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului.
Comisiile au audiat următorii candidaţi:
-

din partea Guvernului, pentru cele două locuri vacante, au fost audiaţi:

d-nul Şerban Madgearu (titular), d-na Dorina Teodora Mihăilescu (supleant);
d-na Cristina Trepcea (titular), d-nul Sotir Panaite Caragaţă (supleant)
-

din partea Senatului, pentru un loc vacant, au fost audiaţi:

d-nul Radu Teodorel (titular) şi d-na Anne Rose Jugănaru (supleant) – propuşi
de Grupul Parlamentar al PSD;

d-nul Dan Diaconescu (titular) şi d-nul Bogdan Ghiţulescu (supleant) –
propuşi de Grupul Parlamentar al PRM;
d-nul Claudiu Săftoiu (titular) şi d-nul Ioan Turlacu (supleant) – propuşi de
Grupul Parlamentar al PD.
Audierea a constat din prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată de
întrebări adresate de parlamentari, la care candidaţii au răspuns.
După încheierea audierilor, Comisiile au hotărât să voteze în bloc, toţi
candidaţii audiaţi. În urma votului, Comisiile au avizat candidaţii favorabil, cu 21
voturi pentru şi 1 abţinere.
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