PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 23 şi 24 aprilie 2002
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind: d-nul deputat Vasile
Puşcaş (G.P. al PSD), iar d-na Ileana Satana Ionescu (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi dnii Mihai Mălaimare (G.P. al PSD), Eugen Nicolicea (G.P. al PSD), Constantin Duţu (G.P.
al PRM), Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), Kelemen Hunor (G.P.
al UDMR) fiind plecaţi în delegaţie. Lucrările şedinţelor au fost conduse de d-nul
vicepreşedinte Mădălin Voicu. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1.

Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor
din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor.
Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Sănătăţii
şi Familiei au participat d-nele Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat şi Gabriela Cilincă,
cercetător specialist. La dezbateri au luat cuvântul: d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi
d-nul Ioan Onisei. În urma discuţiilor purtate, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea
voturilor celor prezenţi respingerea proiectului de Lege, ţinând cont de faptul că fondul
problemei este reglementat prin numeroase alte acte normative.
2.

Proiectul Legii cinematografiei. Dezbateri în continuare, în vederea

întocmirii raportului. Au luat parte, ca invitaţi, d-nul senator Sergiu Nicolaescu, în calitate
de iniţiator şi d-nii Decebal Mitulescu, Constantin Vaeni, preşedintele, respectiv,
vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei. Au fost dezbătute articolele 10,
11,12,13,14 şi 15 ale proiectului. Membrii Comisiei au hotărât ca la proxima şedinţă să fie
reluate discuţiile pentru problemele rămase în divergenţă. La dezbateri au luat parte: d-nul
vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputat
Monica Octavia Musca, Lia Olguţa Vasilescu, Leonida Lari Iorga şi d-nii deputaţi Mitică
Bălăeţ, Ioan Onisei, Gheorghe Firczak.
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