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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES –VERBAL

al şedinţelor din zilele de 10, 11 şi 12 iunie 2003

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

d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) şi d-nul deputat Kelemen Hunor (G.P. al

UDMR);  în ziua de 11 iunie, au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD), d-nul deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR)  fiind

înlocuit de d-na Böndi Gyöngyike, iar d-na deputat Ileana Stana Ionescu (G.P. al

Minorităţilor Naţionale) fiind înlocuită de d-nul deputat Gheorghe Firczak; iar în ziua

de 12 iunie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind  d-na deputat Ileana Stana Ionescu

(G.P. al Minorităţilor Naţionale), d-nul deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al

UDMR) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

I. Şedinţele din 10 şi 12 iunie au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,

următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă “Lege a cărţii”. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Întrucât nu s-a primit Punctul de vedere al Guvernului, membrii Comisiei

au hotărât să amâne discutarea propunerii legislative, până la proxima şedinţă. 

2. Propunerea legislativă privind finanţarea şi cofinanţarea instituţiilor de

cultură. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au dezbătut

amendamentele propuse şi au hotărât adoptarea propunerii legislative în forma

prezentată, urmând ca votul final să fie dat la proxima şedinţă. La discuţii au luat

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

d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca şi d-nul

deputat Mitică Bălăeţ.

II. În ziua de miercuri, 11 iunie a.c., Comisia şi-a desfăşurat lucrările în

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



informare în masă a Senatului. Şedinţa a fost condusă, alternativ, de d-nul preşedinte

Mihai Adrian Mălaimare şi d-nul preşedinte Adrian Păunescu.

Comisiile au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea

ordine de zi: 

1. Dezbaterea Raportului Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul

2002. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. În calitate de invitaţi au

participat membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului. După prezentarea

generală făcută de d-nul preşedinte Ralu Filip, în cursul dezbaterilor au fost exprimate

aprecieri şi recomandări cu privire la activitatea Consiliului. Dintre deputaţi, la

discuţii au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-na deputat Leonida

Lari Iorga şi d-nii deputaţi Ioan Onisei şi Eugen Nicolicea. Raportul a fost adoptat cu

majoritatea voturilor celor prezenţi (16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri).

2. Dezbaterea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară al

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2002.

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. În calitate de invitaţi au participat

membrii Consiliului de Administraţie şi ai Comitetul Director al Societăţii Române de

Radiodifuziune. Domnul preşedinte - director general Dragoş Şeuleanu a făcut o

prezentare generală a activităţii. În cursul dezbaterilor au fost exprimate păreri pro şi

contra  cu privire la activitatea SRR. La discuţii au luat parte d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare, d-nele deputat Monica Octavia Muscă şi Lia Olguţa Vasilescu,  şi

d-nii deputaţi Ioan Onisei, Kelemen Hunor şi Eugen Nicolicea. În urma votului

raportul a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi (13 voturi pentru, 8

voturi împotrivă şi o abţinere).

3. Dezbaterea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară al

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2002, în

vederea întocmirii avizului comun. În calitate de invitaţi au participat membrii

Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului Director al Societăţii Române de

Televiziune. Domnul Valentin Nicolau, preşedinte - director general al SRTV, a făcut

o prezentare generală a activităţii. În cursul dezbaterilor au fost exprimate păreri pro şi

contra  cu privire la activitatea Televiziunii publice. Dintre deputaţi, la discuţii au luat

parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nele deputat Monica Octavia

Muscă şi Lia Olguţa Vasilescu,  şi d-nii deputaţi Ioan Onisei, Gheorghe Firczak,

Alexandru Sassu  şi Eugen Nicolicea. Raportul a fost adoptat cu majoritatea voturilor

celor prezenţi (14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere).



Pentru contul de execuţie bugetară pentru anul 2002 al Societăţii Române de

Televiziune şi respectiv, al Societăţii Române de Radiodifuziune se vor întocmi avize

comune cu Comisiile de buget, finanţe, bănci ale celor două Camere ale

Parlamentului.

PREŞEDINTE,

Mihai MĂLAIMARE  
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