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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă
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al şedinţelor din zilele de 16, 17 şi 18 octombrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 16 octombrie 2001, 19 deputaţi,

lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), în ziua de 17 octombrie 2001, 19

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

2001, 18 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor

Naţionale) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD); în ziua de 18 octombrie 2001, d-na deputat Lia

Olguţa Vasilescu (G.P. al PRM) a fost înlocuită cu d-na deputat Smaranda Ionescu.

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu. Comisia a adoptat, cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene asupra coproducţiilor

cinematografice, adoptată la Strasbourg, la 2 octombrie 1992. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. A participat, ca invitat, d-nul Decebal Mitulescu, preşedintele

Centrului Naţional al Cinematografiei. Au luat cuvântul, în cadrul dezbaterilor, d-nul

preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-na deputat Monica Octavia Musca. Proiectul de

lege a fost adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Comisia va solicita, prin

raport, îndreptarea unor erori de traducere a textului Convenţiei.

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de

Presă - ROMPRES. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi,

din partea Ministerului Informaţiilor Publice, d-nul secretar de stat Daniel Jurcan, din

partea Asociaţiei pentru Promovarea şi Protejarea Libertăţii de Exprimare, d-na secretar

Liana Ganea, din partea Asociaţiei Române pentru Transparenţă, d-nul Alexandru

Lăzescu � membru al consiliului �, din partea Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor

Omului � Comitetul Helsinki, d-na vicepreşedinte Manuela Ştefănescu şi, din partea

Asociaţiei Pro Democraţia, d-nul Adrian Moraru. Comisia a adoptat titlul propunerii, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi. Atât conţinutul articolului 1, cât şi amendamentele
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pentru acest articol, prezentate de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu şi de d-nul deputat

Ioan Onisei, şi care au fost supuse la vot, au fost respinse, neîntrunind majoritatea

voturilor membrilor prezenţi. La articolul 2, au fost prezentate trei amendamente � unul,

de către d-nul deputat Alexandru Sassu, al doilea, de către d-nii deputaţi Ioan Onisei şi

Alexandru Sassu, iar cel de al treilea, de către d-nul deputat Mitică Bălăeţ. Din lipsă de

cvorum, după discutarea amendamentelor � fără ca acestea să fie votate �, şedinţa a fost

suspendată. Dezbaterea va continua, pentru articolul 2, la prima şedinţă a Comisiei, după

încheierea examinării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002.

La dezbateri au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc,

d-nele deputate Leonida Lari Iorga, Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa Vasilescu,

precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak, Eugen Nicolicea, Ioan Onisei şi

Alexandru Sassu.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE
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