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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de  10 şi 11 decembrie 2002

La lucrările Comisiei din ziua de 10 decembrie, au fost prezenţi 17 deputaţi,

lipsind d-nii deputaţi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) şi Ioan Onisei (G.P. al PD), iar în

ziua de 11 decembrie au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Ioan Onisei

(G.P. al PD). Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai  Mălaimare.

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

1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului intercultural româno-

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

prezenţa d-lui Adrian Câmpurean, secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării,

care a dat asigurări cu privire la intenţia înfiinţării Centrului prin hotărâre a

Guvernului. În aceste condiţii, Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, respingerea

propunerii legislative. La discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-

nul secretar Marton Arpad  Francisc.

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

continuare, în vederea întocmirii raportului. Ţinând cont de faptul că nu a fost primit

avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia a hotărât să nu mai amâne

definitivarea raportului, urmând ca acesta să fie încheiat până luni, 16 decembrie. În

aceste condiţii, proiectul de Lege a fost aprobat, cu modificări, cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi. La discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare,

d-nul secretar Marton Arpad  Francisc, d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Kelemen

Hunor.

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Art. 95 din Legea

audiovizualului Nr. 504 din 2002, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 534

din 22 iulie 2002. La dezbateri au fost invitaţi d-nii Ralu Filip, preşedintele

Consiliului Naţional al Audiovizualului, Attila Gaparik, vicepreşedintele Consiliului

Naţional al Audiovizualului, şi Emanuel Berbeci, consilier la Ministerul Integrării

Europene. După dezbaterile generale, la propunerea iniţiatorilor, Comisia a hotărât să



amâne continuarea dezbaterilor, pentru strângerea informaţiilor necesare unei

modificări mai ample a Legii, în acord cu poziţia Comisiei Europene, exprimată în

cadrul negocierilor purtate de România pentru încheierea Capitolului 20. La discuţii

au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul secretar Marton Arpad

Francisc, d-nele deputat Monica Octavia Muscă şi Lia Olguţa Vasilescu, d-nii deputaţi

Vasile Puşcaş, Kelemen Hunor şi Gvozdenovici Slavomir.

4. Diverse. Comisia a luat în dezbatere problema arestării preventive a d-lui

Ion Dan Erceanu, directorul general al Bibliotecii Naţionale a României. Faţă de

informaţiile furnizate în mijloacele de informare în masă, Comisia consideră că

arestarea s-a produs abuziv şi îşi exprimă indignarea faţă de o asemenea procedură.

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât să solicite explicaţii

Inspectoratului General al Poliţiei şi, pe de altă parte, să adreseze invitaţia de

participa, la proxima şedinţă a Comisiei, d-lor Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii

şi Cultelor, Florin Rotaru, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ion Dan

Erceanu, pentru discutarea problemelor referitoare la suspendarea d-lui Erceanu din

funcţia de director general al Bibliotecii Naţionale a României şi la acuzaţiile ce i se

aduc. Totodată, Comisia a hotărât să solicite Consiliului Naţional al Audiovizualului

monitorizarea programelor de televiziune în care, în pofida prevederilor Deciziei

C.N.A. nr. 80/2002 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria

imagine, sunt înfăţişate persoane care nu au fost condamnate, purtând, vizibil, cătuşe

la mâini.La discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul

vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Marton Arpad  Francisc, d-nele deputat

Monica Octavia Muscă, Eugenia Moldoveanu şi Lia Olguţa Vasilescu, d-nii deputaţi

Mitică Bălăeţ, Kelemen Hunor.
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