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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei din ziua de 14 martie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-na deputat Carmen

Ileana Moldovan şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PDSR).

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de

zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi artei, cinematografiei şi dreptului de

autor. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi,

din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nii Răzvan Theodorescu, ministru, Dumitru

Pâslaru şi Laurenţiu Tănase, secretari de stat, Ioan Hidegcuti, secretar general, Decebal

Mitulescu şi Constantin Vaeni, preşedintele, respectiv, vicepreşedintele Centrului

Naţional al Cinematografiei şi d-na Rodica Pârvu, directorul general al Oficiului Român

pentru Drepturile de Autor. Au participat la discuţii d-nul preşedinte Mihai Adrian

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

d-na deputat Monica Octavia Musca, d-nii deputaţi Hunor Kelemen, Ioan Onisei şi

Alexandru Sassu. Proiectul de lege a fost adoptat, cu modificări, cu majoritatea voturilor

celor prezenţi.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 152/2000 privind

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi

constituirea Fondului cinematografic naţional. Vot final. Au participat, ca invitaţi, d-nii

Decebal Mitulescu şi Constantin Vaeni, preşedintele, respectiv, vicepreşedintele Centrului

Naţional al Cinematografiei. Proiectul de lege a fost adoptat, cu modificări, cu majoritatea

voturilor celor prezenţi.
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3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

103/2000 privind decoraţia Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste. Reluarea

dezbaterilor în vederea întocmirii unui raport suplimentar. A participat, ca invitat, d-nul

deputat Radu Ciuceanu, care a prezentat mai multe amendamente. Membrii Comisiei au

constatat că nu este suficient timp pentru a dezbate, pe larg, aceste amendamente, astfel

încât votul a fost amânat pentru proxima şedinţă a Comisiei.

4. Propunerea legislativă privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Iniţiatorul propunerii, d-na deputat Monica

Octavia Musca, a făcut o prezentare generală a iniţiativei, urmând ca dezbaterile să fie

reluate, ulterior. D-na deputat Musca a propus ca la dezbateri să fie invitaţi mai mulţi

reprezentanţi ai societăţii civile. Propunerea a fost acceptată de membrii Comisiei.

4. Diverse.

D-nul Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor a informat membrii

Comisiei în legătură cu situaţia înregistrată la Opera Naţională Română, ca urmare a

înregistrării unor deturnări de fonduri şi a unor grave greşeli în administrarea instituţiei,

mai ales, în anul 2000. D-nul vicepreşedinte Constantin Duţu a solicitat reprezentanţilor

Ministerului să se ia măsuri ferme pentru remedierea grabnică a situaţiei.

D-nul Ioan Hidegcuti, secretar general al Ministerului Culturii şi Cultelor, a făcut

o prezentare sumară a proiectului de buget al culturii, pentru anul 2001. D-nii

vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin Voicu şi-au exprimat punctele de vedere cu

privire la această problemă, solicitând alocarea unor fonduri mai mari decât în anii

precedenţi.

*

*  *

După amiază, a avut loc şedinţa comună, cu membrii Comisiei pentru cultură,

culte, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului.

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nii preşedinţi Adrian Păunescu şi Mihai

Adrian Mălaimare.

 Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de

zi:

1. Discutarea unei scrisori a grupurilor parlamentare ale Partidului România Mare,

cu privire la politica editorială a Societăţii Române de Televiziune. A participat, din

partea Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, d-na Lucia

Hossu Longin. Au luat cuvântul senatorii Adrian Păunescu, Grigore Zanc, Marius
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Constantinescu, Nora Cecilia Rebreanu şi Mihai Ungheanu, precum şi următori deputaţi,

membri ai Comisiei: d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi    d-na Monica Octavia

Musca, precum şi d-nii Mitică Bălăeţ şi Alexandru Sassu, membri. Comisiile au hotărât să

ceară Consiliului de Administraţie o informare cu privire la timpii alocaţi apariţiilor

partidelor parlamentare, în programele Societăţii Române de Televiziune, precum şi o

analizare, în cadrul Consiliului, a activităţii Departamentului Emisiunilor Informative. Au

luat cuvântul senatorii Adrian Păunescu, Grigore Zanc, Marius Constantinescu, Nora

Cecilia Rebreanu şi Mihai Ungheanu, precum şi următori deputaţi, membri ai Comisiei:

d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-na Monica Octavia Musca, precum şi d-nii

Mitică Bălăeţ şi Alexandru Sassu, membri.

2. Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul

2000. Au participat, ca invitaţi, d-nul Şerban Madgearu, preşedintele Consiliului Naţional

al Audiovizualului, d-nele Ecaterina Oproiu şi Gabriela Stoica, d-nii Sotir Caragaţă,

Mircea Diaconu, Gasparik Attila,  Dan Grigore, Mircea Sorin Moldovan, Răsvan Popescu

şi Şerban Pretor, membri, d-nele Laura Frunzeti şi Mariana Jurian, directori generali, şi

d-nul Gheorghe Savu, director. La dezbateri au participat d-nele şi d-nii senatori  Nora

Cecilia Rebreanu, Adrian Păunescu, Grigore Zanc. Eugen Florescu, Marius

Constantinescu, Mihai Ungheanu, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, precum şi

d-nele deputate Monica Octavia Musca şi Leonida Lari Iorga şi d-nii deputaţi Mitică

Bălăeţ, Gheorghe Firczak, Slavomir Gvozdenovici şi Erugen Nicolicea. Au răspuns

întrebărilor parlamentarilor d-nul Şerban Madgearu, d-na Ecaterina Oproiu, precum şi

d-nii Mircea Diaconu, Dan Grigore şi Mircea Sorin Moldovan. Pentru o parte din

întrebări, parlamentarii au solicitat ca răspunsurile să fie trimise în scris. După dezbateri,

parlamentarii au hotărât invalidarea Raportului, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

S-au exprimat pentru invalidare 13 parlamentari, patru au votat împotriva invalidării, iar

doi s-au abţinut.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

  Ileana STANA IONESCU
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