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al şedinţelor din zilele de 3, 4 şi 5 decembrie 2002

La lucrările Comisiei, din totalul de 19 deputaţi, au fost prezenţi 16 deputaţi,

lipsind d-nii deputaţi Ioan Onisei şi Alexandru Sassu (G.P. al PD) şi Vasile Puşcaş

(G.P. al PSD). În ziua de 3 decembrie, d-nul deputat Eugen Nicolicea (G.P. al PSD) a

fost înlocuit de d-nul deputat Valeriu Ştefan Zgonea.

În ziua de 3 decembrie 2002, când şedinţa s-a desfăşurat în comun cu membrii

Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului,

lucrările au fost conduse de d-nii senatori Adrian Păunescu şi Grigore Zanc.

Şedinţa comună a avut un singur punct pe ordinea de zi:

1. Audierea d-lui Ralu Traian Filip, candidatul propus de Consiliul

Naţional al Audiovizualului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului

Naţional al Audiovizualului. După ce şi-a prezentat obiectivele mandatului de

preşedinte, d-nul Ralu Traian Filip a răspuns la întrebările parlamentarilor. Dintre

deputaţi, au participat la dezbateri, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nii

vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin Voicu, d-nele deputate Irina Loghin,

Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa Vasilescu, precum şi d-nul deputat Mitică

Bălăeţ. După ce candidatul a răspuns la întrebări, parlamentarii au avizat favorabil

numirea d-lui Ralu Traian Filip, cu majoritatea voturilor celor prezenţi: 14 voturi

pentru, 6 contra şi o abţinere.

În zilele de 4 şi 5 decembrie 2002, lucrările şedinţelor au fost conduse,

alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte

Mădălin Voicu. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,

următoarea ordine de zi:

2. Proiectul de Lege privind promovarea culturii scrise. Dezbateri în

continuare, în vederea întocmirii raportului. Ţinând cont de prelungirea termenului

acordat de Biroul Permanent pentru primirea avizului necesar, de la Comisia pentru



buget, finanţe şi bănci, Comisia a hotărât să amâne definitivarea raportului, pentru o

săptămână, până la primirea acelui aviz.

3. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului intercultural

româno-ebraic. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Dezbaterea a fost reluată,

cu prezentarea punctului de vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, susţinut de

d-nul secretar general adjunct Gheorghe Asănică, prin care se susţine respingerea

propunerii legislative. Dezbaterea va fi reluată în prezenţa iniţiatorului propunerii

legislative, d-nul deputat Sandache.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr. 359/2

august 2000. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au luat parte, ca invitaţi,

d-nul deputat Nicu Spiridon, iniţiatorul propunerii legislative, d-nul Bogdan Enoiu,

preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Publicitate � Filiala România, d-nul Dan

Ghiţescu, reprezentantul Uniunii Române a Producătorilor de Cosmetice şi Detergenţi

şi d-na Andreea Stamate, reprezentantul Asociaţiei Naţionale a Băuturilor

Răcoritoare. D-nul deputat Spiridon a făcut o prezentare a propunerii, iar invitaţii au

susţinut poziţia reprezentanţilor industriei de publicitate. Au participat la dezbateri d-

nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-na

secretar Ileana Stana Ionescu, d-na deputat Monica Octavia Musca şi d-nul deputat

Mitică Bălăeţ. După încheierea dezbaterilor, Comisia a decis să propună respingerea

propunerii legislative, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală, în momentul

votului (10 voturi pentru respingere şi o abţinere).
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