PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 19, 20 şi 21 martie 2002
La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 19 martie 2002, 16 deputaţi,
lipsind d-nii deputaţi Constantin Duţu (G.P. al PRM), Gheorghe Firczak (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) şi Alexandru Sassu (G.P. al PD), în
ziua de 20 martie 2002, 16 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Constantin Duţu (G.P. al PRM),
Gheorghe Firczak (G.P. al Minorităţilor Naţionale), Mihai Adrian Mălaimare şi Vasile
Puşcaş (G.P. al PSD), iar, în ziua de 21 martie 2002, 15 deputaţi, lipsind d-na deputat
Carmen Ileana Moldovan (G.P. al PSD) şi d-nii deputaţi Constantin Duţu (G.P. al PRM),
Gheorghe Firczak (G.P. al Minorităţilor Naţionale), Mihai Adrian Mălaimare şi Vasile
Puşcaş (G.P. al PSD).
Lucrările şedinţei au fost conduse, în ziua de 19 martie 2002, de d-nul preşedinte
Mihai Adrian Mălaimare, iar în zilele de 20 şi 21 martie 2002, de d-nul vicepreşedinte
Mădălin Voicu. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea
ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale
nr. 16/1996. Dezbateri în vederea întocmirii raportului, în procedură de urgenţă. Au luat
parte, ca invitaţi, d-nul Adrian Adamache, şef de serviciu la Arhivele Naţionale şi d-nii
Dan Gheorghe Radu, Constantin Găgeatu, directori în Casa Naţională de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale. Au participat la dezbateri, în afară de invitaţi, d-nul
preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nul
deputat Ioan Onisei. Proiectul a fost aprobat, cu modificări, cu unanimitatea voturilor
celor prezenţi (14 voturi).
2. Proiectul Legii cinematografiei. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii
raportului. Au luat parte, ca invitaţi, d-nul senator Sergiu Nicolaescu, iniţiatorul
proiectului, preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei, d-nul Decebal Mitulescu,
vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei, d-nul Constantin Vaeni, precum şi
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reprezentanţi ai unor organizaţii profesionale, ale producătorilor, distribuitorilor,
televiziunilor şi sindicatelor din domeniu. La dezbaterile generale au participat următorii
invitaţi: d-nul Vasile Neagoe, preşedintele Uniunii Producătorilor de Film şi Audiovizual
din România, d-nii Nicolae Mărgineanu şi Alexandru Gaşpar, membri în Consiliul de
Conducere al Uniunii Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, d-nul
Constantin Pivniceru, vicepreşedinte al Uniunii Cineaştilor din România, d-nul Leonardo
Tonitza, din partea Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film, d-nul Mircea Mureşan,
preşedintele societăţii de gestiune colectivă a dreptului de autor DACIN-SARA, d-na
Oana Stoenescu, reprezentant al Asociaţiei Distribuitorilor de Film din România, d-nul
Ionel Spinean, preşedintele Asociaţiei Investitorilor în Cinematografe, d-nul George
Chiriţă, directorul executiv al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale, d-nul
Valentin Negoiţă, directorul executiv al Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu, d-na
Elisabeta Bostan, decanul Facultăţii de Film din cadrul Universităţii Naţionale de Artă
Teatrală şi Cinematografică, d-na Diana Jawad, director la HBO România, d-na Cristiana
Lakatos, reprezentant al investitorilor de la Hollywood Multiplex, şi d-nul Valerian Sava,
cineast. A fost citit punctul de vedere transmis Comisiei de d-na Agneta Varnischi,
vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Reţeaua de Distribuţie şi Difuzare a Filmelor.
După ce iniţiatorul a răspuns, punctual, unor luări de poziţie, dezbaterea generală fiind
considerată încheiată, s-a trecut la dezbaterea pe articole. Au fost adoptate titlul legii şi al
primului capitol şi au început dezbaterile la primul articol, la care s-au prezentat
amendamente. Au luat parte la dezbateri d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na
deputat Monica Octavia Musca şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Eugen Nicolicea şi Ioan
Onisei. La solicitarea iniţiatorului, dezbaterea a fost suspendată, până la şedinţa din 27
martie, pentru a-i permite, acestuia, analizarea conţinutului amendamentelor depuse la
Comisie.
3. Diverse.
Analizând unele probleme recente, ivite în activitatea de protejare a patrimoniului
cultural naţional şi în funcţionarea unor instituţii de spectacole, Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă a hotărât să îl invite pe d-nul Răzvan Theodorescu,
ministrul Culturii şi Cultelor, la şedinţa din 26 martie, pentru o dezbatere pe marginea
acestor subiecte.
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