PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Marina
A. Preda

CAMERA DEPUTAŢILOR

Digitally signed by Marina
A. Preda
DN: cn=Marina A. Preda,
c=RO, l=Bucuresti, o=STS,
ou=Centrala/RAMO,
email=marina.
preda@cdep.ro
Date: 2013.06.12 14:45:54
+03'00'

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 iunie 2013
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune ( P. l. x 120/27.05.2013). Dezbateri
în vederea întocmirii raportului. Prima Cameră sesizată. La lucrările
Comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Claudiu Săftoiu,
preşedinte – director general al Societăţii Române de Televiziune,
domnul Demeter Andras Istvan consilier personal, doamna Oltea
Şerban Pârâu, din partea Consiliului de Administraţie şi domnul
Constantin Puşcaş, director economic la Societatea Română de
Radiodifuziune, iar din partea Ministerului Culturii, doamna Irina
Cajal, subsecretar de stat. Parlamentarii au analizat conţinutul
propunerii legislative şi au propus amendamente. În urma dezbaterii,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună
plenului un raport de adoptare a propunerii legislative, cu
amendamente.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002
a audiovizualului (P. l. x - 659/2010-2012). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului înlocuitor în urma cererii de Reexaminare a
preşedintelui prin care se solicită respingerea legii. Punctul de vedere
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al Guvernului lasă la latitudinea Parlamentului să decidă asupra acestei
iniţiative legislative. La lucrările Comisiei au participat în calitate de
invitaţi domnul Claudiu Săftoiu, preşedinte – director general al
Societăţii Române de Televiziune, domnul Demeter Andras Istvan,
consilier personal, doamna Oltea Şerban Pârâu, din partea Consiliului
de Administraţie şi domnul Constantin Puşcaş, director economic la
Societatea Română de Radiodifuziune, iar din partea Ministerului
Culturii doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. Parlamentarii au reluat
dezbaterea asupra conţinutului Cererii de Reexaminare, înaintată de
Preşedintele României, prin care se solicita respingerea legii, precum şi
conţinutul iniţiativei legislative în varianta adoptată de Senat. La finalul
dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor
celor prezenţi în sală în momentul votului să transmită plenului un
raport înlocuitor prin care se respinge cererea de reexaminare şi se
menţine propunerea de adoptare a legii în forma transmisă la
promulgare.
3. Dezbatere pe marginea materialului documentar transmis, la solicitarea
Comisiei, de Ministerul Culturii, în legătură cu beneficiarii creditelor
acordate de Centrul Naţional al Cinematografiei, situaţia rambursărilor
în perioada 2005-20012, precum şi cea a premiilor obţinute de
producţiile cinematografice. Din partea Ministerului Culturii a
participat la lucrările Comisiei doamna Irina Cajal, subsecretar de stat.
Concluzia dezbaterii a fost necesitatea efectuării unei analize foarte
documentate cu privire la modul de cheltuire a banilor de către Centrul
Naţional al Cinematografiei, raportat la performanţele înregistrate de
producţiile cinematografice şi, în legătură cu sumele ce au fost
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rambursate, faţă de creditul acordat beneficiarilor. Această analiză va
demonstra care sunt modificările necesare ce vor trebui promovate în
cadrul unui nou proiect de lege, care să urmărească îmbunătăţirea
actualului sistem de finanţare a industriei cinematografice din
România.
În zilele de 3 şi 4 iunie 2013 din numărul total de 20 de membri, au
fost prezenţi 17 deputaţi: dl. preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (GP al PNL), dl.
vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. vicepreşedinte
Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al
PSD), dl. Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru
(GP al PSD), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR), domnul
deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (GP al
PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu
(G.P. al PDL), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP al PP-DD), dl. deputat MihaiRăzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (GP al PNL),
dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al
PSD); au fost absenţi: dl. deputat Damian Florea (GP al PC), dl. deputat
Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L) şi dl. deputat dl. Dan-Cristian Popescu
(GP al PD-L).
În 5 iunie 2013 din numărul total de 20 de membri, au fost prezenţi 16
deputaţi: dl. preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (GP al PNL), dl. vicepreşedinte
Mădălin-Ştefan

Voicu

(GP

al

PSD),

dl.

vicepreşedinte

Slavomir

Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin - Alexandru
Alexe (GP al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al PSD), dl. Costel
Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru (GP al PSD), dl.
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deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă
(GP al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Theodor
Paleologu (G.P. al PDL),dl. deputat Iacob Puşcaş (GP al PP-DD), dl. deputat
Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (GP al
PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL) şi dl. deputat Ioan Vulpescu
(GP al PSD); au fost absenţi: dl. deputat Damian Florea (GP al PC), dl.
deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat dl. Dan-Cristian
Popescu (GP al PD-L) şi dl. deputat Kelemen Hunor (GP al UDMR).

PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Florin - Costin PÂSLARU
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