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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 22 septembrie 2010

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind transmiterea fără plată a unui imobil,
clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României, în domeniul
public al statului şi administrarea Curţii de Conturi a României (PL-x
466/2010). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitaţi,
la lucrările Comisiei au participat: din partea Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, doamna Catrinel DĂNĂIAŢĂ, consilier al
ministrului şi domnul Dan NICOLAE, consilier, iar din partea Ministerului
Finanţelor Publice, domnul Adrian PAVEL, şef serviciu. În cursul
prezentării, domnul PAVEL a argumentat şi susţinut punctul de vedere al
Guvernului. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de Lege.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 339/2010). Dezbateri generale.
Audierea punctului de vedere al contestatarilor iniţiativei legislative. La
lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi, următorii
reprezentanţi ai Asociaţiei pentru Promovarea Filmului Românesc: domnul
Tudor Giurgiu, regizor şi producător, domnul Corneliu PORUMBOIU,
regizor şi producător, domnul Radu GABREA, regizor şi producător,
domnul Daniel MITULESCU, producător şi doamna Maria VOICAN,
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avocat. Invitaţii au expus puncte de vedere prin care au fost evidenţiate
posibilele disfuncţii ce ar putea fi generate de unele dintre modificările
propuse, aflate în dezacord cu practica europeană şi internaţională. În mod
deosebit, a fost evidenţiată problematica legată de finanţare, ca ajutor de
stat, ce este permis de reglementările Comisiei Europene, numai pentru
proiecte culturale şi numai în anumiţi parametrii. Vorbitorii au subliniat că
prevederile cu privire la forma actuală de finanţare nu au primit până în
prezent avizul Comisiei Europene, solicitat de către Consiliul Naţional al
Cinematografiei. La finalul dezbaterilor, doamna preşedinte Raluca
TURCAN a propus continuarea dezbaterilor şi analizarea posibilităţilor de
amendare a textului, la o viitoare întâlnire. Membrii Comisiei au fost de
acord, în unanimitate, cu această propunere.
În ziua 22 septembrie a.c., din totalul de 18 membri ai Comisiei au
fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 13 deputaţi: d-na preşedinte
Raluca TURCAN (G.P. al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa
NOVAC (G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al
PSD+PC), dl. secretar Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD+PC), dl.
deputat Duşan POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat
Mircea IRIMESCU (Independent-fără apartenenţă la un grup parlamentar),
dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. Theodor
PALEOLOGU (G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel - TALOŞ (G.P.
al PNL), dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD+PC), dl. deputat
Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD+PC) şi dl. deputat Gheorghe ZOICAŞ
(Independent-fără apartenenţă la un grup parlamentar); au fost absenţi: dna deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L), dl. deputat Nicolae
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BĂNICIOIU (GP al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P.
al PD-L), dl. deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL) şi dl. deputat
HUNOR Kelemen (GP al UDMR).

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

SECRETAR,
Florin Costin PĂSLARU

