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

PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 26 şi 27 octombrie 2011
În zilele de 26 şi 27 octombrie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi, absenţi fiind următorii: domnul deputat Amet
Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P.
al PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), domnul deputat Marin
Bobeş (G.P. al PSD), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul
deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), domnul deputat Horea-Dorin Uioreanu
(G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup
parlamentar - independent) şi doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PDL).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Statut al Jurnalistului de Radio din Societatea Română de
Radiodifuziune. Dezbatere în vederea redactării avizului comun.
La lucrările Comisiei a participat domnul Demeter András István, preşedintedirector general al Societăţii Române de Radiodifuziune, care a făcut o prezentare a
proiectului de Statut al Jurnalistului de Radio în conformitate cu dispoziţiile art. 10
alin.(3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinind astfel condiţia
legală şi necesară aprobării acestuia de către Consiliul de Administraţie al SRR, precum
şi pentru corecta aplicare a dispoziţiilor Deciziei Consiliului Naţional al
Audiovizualului nr. 286/2011. La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca
Turcan, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu şi domnul deputat Mircea Irimescu.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil proiectul
de Statut al Jurnalistului de Radio.
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2. Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol
cinematografic precum şi a altor imobile (PL-x 522/19.09.2011). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În calitate de invitaţi, au participat la lucrările Comisiei: domnul Vasile Timiş,
secretar de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi domnul Marius
Iuraşcu, director general al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor (
RADEF). În cursul dezbaterilor, domnul Marius Iuraşcu a prezentat proiectele Regiei
Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor legate de preluarea sălilor şi
grădinilor de spectacol cinematografic, ce au fost transmise în administrarea
autorităţilor locale în baza Legii nr 303/2008. Din cele 121 de săli şi grădini de
spectacol cinematografic preluate, în prezent, numai două îşi mai păstrează funcţia de
difuzare de filme. Vorbitorii au subliniat faptul că refacerea reţelei de cinematografe în
vederea distribuirii de filme s-ar putea constitui ca obiectiv al unor viitoare proiecte, cu
atragere de fonduri europene. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan,
domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat Duşan Popov şi domnul deputat
Mircea Irimescu. Doamna preşedinte Raluca Turcan a solicitat prezentarea proiectului
de reorganizare al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor. La finalul
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca dezbaterea pe articole să se desfăşoare
într-o şedinţă viitoare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PÂSLARU
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