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

SINTEZA
lucrărilor şedinţelor din zilele de 20, 21, 22, şi 23 mai 2002
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 20, 21, 22, şi 23 mai 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Proiectul Legii cinematografiei. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii
raportului. Au luat parte, ca invitaţi, d-nul senator Sergiu Nicolaescu, iniţiatorul
proiectului, precum şi d-nii Decebal Mitulescu şi Constantin Vaeni, preşedintele,
respectiv, vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei. Au fost dezbătute şi
votate cu amendamente articolele 3, 32 – 41, rămânând unele puncte în suspensie, la
articolele 7 şi 31, care vor fi reluate la proxima şedinţă.
2. Proiectul Legii audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au
luat parte, ca invitaţi, d-nul Dumitru Pâslaru, secretar de stat, şi d-nul Eugen Cadaru,
consilier, în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-nul Dinu Malacopol, secretar de stat, şi d-na
Laura Busuioc, director în Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, d-nul
Andrei Popescu, secretar de stat, şi d-nul Laurenţiu Berbeci, consilier în Ministerul
Integrării Europene, d-nul Cristian Hadji Culea, directorul general al Societăţii Române de
Televiziune, d-nul Dragoş Şeuleanu, directorul general al Societăţii Române de
Radiodifuziune, şi d-nii Ágoston Hugo, Alexandru Ducu Bertzi şi Marius Guran, membri
în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul Şerban
Madgearu, preşedinte, d-nii Ralu Filip şi Şerban Pretor, membri, şi d-nul Solly Anghel,
director în Consiliul Naţional al Audiovizualului, d-nul George Chiriţă, director executiv
al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale, d-nul Valentin Negoiţă, director
executiv al Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu şi d-nul Şerban Ciuşcă, director general
al ARBO media.
După prezentarea punctelor de vedere ale invitaţilor, s-a trecut la dezbaterile
generale şi pe articole. Au fost votate, cu amendamente, articolele 1 – 8 şi 10 – 12.
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Din numărul total al membrilor Comisiei (20), luni, 20 mai şi marţi 21 mai, au fost
prezenţi 18, lipsind d-nul deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor
Naţionale) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în zilele de miercuri, 22 mai şi
joi, 23 mai, au fost prezenţi 19, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
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