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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţelor din zilele de 27, 28 şi 29 martie 2001

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat

lucrările în zilele de 27, 28 şi 29 martie 2001,  având următoarea ordine de zi:

1. 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. Dezbateri în vederea întocmirii unui raport

suplimentar. A participat, ca invitat, d-nul Constantin Vaeni, vicepreşedintele Centrului

Naţional al Cinematografiei. Raportul suplimentar a fost votat cu majoritatea voturilor

celor prezenţi.

2. Propunerea legislativă privind liberul acces la informaţiile de interes public şi

proiectul de Lege privind accesul la informaţiile de interes public. Dezbateri în vederea

întocmirii rapoartelor. Au participat, ca invitaţi, d-nul Eugen Vasiliu, autorul iniţiativei

parlamentare, d-nul Vasile Dâncu, ministrul Informaţiilor Publice, d-nele Manuela

Ştefănescu, preşedintele, şi Monica Macovei, vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Apărarea

Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki, şi d-na Ioana Avădani, director

executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent. În conformitate cu prevederile

regulamentare, Comisia a hotărât să încheie un singur raport, pentru ambele iniţiative

legislative. După încheierea votului pe articole, raportul a fost votat cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi.

3. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001. Dezbateri în vederea încheierii

avizului, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de

informare în masă a Senatului. Au participat, ca invitaţi, ca invitaţi, d-nul Vasile Dâncu,

ministrul Informaţiilor Publice, d-nii Dumitru Pâslaru, secretar de stat, Ioan Hidegcuti,

secretar general şi Sorin Ioanovici, director general în Ministerul Culturii şi Cultelor,



2

d-nul Alexandru Mihăilescu, şef de serviciu, şi d-na Camelia Diaconu, consilier în

Ministerul Finanţelor Publice. După prezentarea proiectului de buget, membrii Comisiilor

au solicitat detalii privind execuţia bugetului, discuţiile urmând să fie reluate în săptămâna

următoare.

Din numărul total al membrilor Comisiei (20) a absentat, în toate cele trei zile,

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

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,
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