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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de  17 şi 18 decembrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD) şi Ioan Onisei (G.P. al PD).

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

Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu. Comisia a adoptat, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

283/2002 privind publicitatea. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au luat

parte, ca invitaţi, d-nul deputat Sali Negiat, iniţiatorul propunerii legislative, şi d-nul

George Chiriţă, directorul executiv al Asociaţiei Române de Comunicaţii prin Cablu.

După expunerea punctelor de vedere, de către invitaţi, şi după ce iniţiatorul a răspuns

la întrebările d-nului secretar Márton Árpád Francisc şi ale d-nei deputat Monica

Octavia Muscă, dezbaterile au fost suspendate, până la primirea unor documente

relevante privind problematica propunerii legislative.

2. Discutarea raportului subcomisiei de informare şi analiză asupra

activităţii Operei Naţionale din Bucureşti, condusă de d-na deputat Eugenia

Moldoveanu. După prezentarea raportului, membrii Comisiei au solicitat lămuriri.

După primirea informaţiilor solicitate, raportul a fost adoptat de membrii Comisiei,

ţinându-se cont de opinia separată exprimată de d-na deputat Monica Octavia Muscă,

potrivit căreia ar fi fost necesară şi audierea d-lui Ludovic Spiess. Comisia a hotărât să

transmită concluziile raportului privitor la activitatea Operei Naţionale Bucureşti d-lui

Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor.

3. Audierea d-lui secretar de stat Florin Rotaru, în legătură cu

suspendarea    d-lui Ion Dan Erceanu din funcţia de director general al Bibliotecii

Naţionale a României şi a d-lui Ion Dan Erceanu, în legătură cu suspendarea sa din

funcţia de director general al Bibliotecii Naţionale a României. Audierile au avut loc



separat. După expunerea punctelor de vedere ale celor audiaţi, invitaţii au răspuns la

întrebările deputaţilor. Au participat la discuţii d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu, d-nul secretar Márton Árpád

Francisc, d-nele deputate Monica Octavia Muscă şi Lia Olguţa Vasilescu şi d-nii

deputaţi Mitică Bălăeţ şi Eugen Nicolicea.
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