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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţei din zilele de 18, 19 şi 20 februarie 2003

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

zi:

1. Prezentarea activităţii Centrului Naţional al Cinematografiei, în anul 2002. A

participat d-nul Decebal Mitulescu, preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei.

D-nul Mitulescu a fost audiat la cererea sa, dar, cu această ocazie, a răspuns şi la

întrebările membrilor Comisiei, legate de acuzaţiile aduse de vicepreşedintele Centrului,

d-nul Constantin Vaeni, în faţa Comisiei. D-nul Mitulescu a prezentat realizările

cinematografiei naţionale, în anul 2002 şi a anunţat proiectele Centrului, pentru anul 2003.

Totodată, d-nul Mitulescu a respins acuzele aduse de d-nul Vaeni. Membrii Comisiei au

hotărât să reia dezbaterea problemelor semnalate de vicepreşedintele Centrului Naţional al

Cinematografiei, într-o şedinţă separată.

2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură care

desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. La dezbateri au luat parte d-nul senator Grigore Zanc, în calitate de iniţiator, şi

d-nul Florin Rotaru, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. Comisia a încheiat

dezbaterile generale.

3. � 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 şi art. 42

din Legea Audiovizualului Nr. 504/2002 (procedură de urgenţă) şi Propunerea legislativă

pentru modificarea şi completarea Art. 95 din Legea audiovizualului Nr. 504 din 2002,

publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 534 din 22 iulie 2002. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi, membrii Consiliului Naţional al

Audiovizualului. Pentru cele două propuneri legislative, potrivit prevederilor
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Regulamentului, Comisia a decis întocmirea unui singur raport, care a fost votat cu

amendamente.

5. Audierea reprezentanţilor Convenţiei Organizaţiilor de Media, la cererea

acestora. Au luat parte d-nele Ioana Avădani şi Liana Ganea, precum şi d-nii Sàndor

Kacso şi Mircea Toma. Reprezentanţii Convenţiei au informat membrii Comisiei cu

privire la scopurile şi activitatea recent înfiinţatului organism

6. Audierea d-lui Ioan Mihai Roşca (în şedinţă comună cu membrii Comisiei

pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului), candidatul propus

de Primul � Ministru pentru ocuparea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de

Presă ROMPRES. După audiere, Comisiile au avizat favorabil propunerea de numire a

d-lui Roşca � aceasta urmând să fie înaintată plenului Parlamentului � cu majoritate de

voturi.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, după cum urmează: în ziua de 18 februarie,

18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), în ziua de 19 februarie, 18

deputaţi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), în vreme ce d-nul

deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) a fost înlocuit de d-na deputat Aura Vasile, iar în ziua

de 20 februarie, 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL) şi

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