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al şedinţelor din zilele de 6 şi 7 iunie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 6 iunie 2001, 18 deputaţi, lipsind

d-na deputat Carmen Ileana Molodvan şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PDSR), iar

în ziua de 7 iunie 2001, 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Carmen Ileana Molodvan şi

d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PDSR), precum şi d-nul deputat Alexandru Sassu

(G.P. al PD).

Lucrările şedinţei au fost conduse, în ziua de 6 iunie 2001, de d-nul preşedinte

Mihai Adrian Mălaimare, iar în ziua de 7 iunie 2001, 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:

1. Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

pentru anul 2000. Dezbatere în vederea întocmirii raportului comun, cu participarea

membrilor Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare a Senatului. Vot

final. Acordarea votului final a fost hotărâtă ca urmare a primirii unui raport al Comisiilor

pentru buget, finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, cu privire la Contul de

execuţie bugetară al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000. La

propunerea d-lui deputat Mitică Bălăeţ, Comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să se

voteze secret, vot la care reprezentanţii grupurilor parlamentare ale PNL şi PD nu au

participat. Rezultatul votului a fost de 2 voturi pentru avizarea favorabilă a raportului şi 22

voturi împotriva avizării favorabile. În consecinţă, Comisiile au hotărât să avizeze negativ

Raportul de activitate al Societăţii, urmând să propună Parlamentului respingerea acestuia.

2. Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune

pentru anul 2000. Dezbatere în vederea întocmirii raportului comun, cu participarea

membrilor Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare a Senatului. Au

luat parte, ca invitaţi, d-nul preşedinte Cristian Hadji Culea şi următorii membri ai

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune: Galfalvi Zsolt, Tudor
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Mărăscu, Ion Marin, Lucia Hossu-Longin, Stere Gulea, Alexandru Mironov, Irina Radu,

Dumitru Iuga, Dănuţ Sachelarie şi Alexandru Ştefănescu. Dintre membrii Comitetului

Director al Societăţii Române de Televiziune au participat d-nul director general adjunct

Bogdan Postelnicu şi d-na director Sabina Petre. Au mai fost invitaţi d-na Irinel Corbu şi

d-nul Adrian Enescu, consilieri. După o scurtă prezentare a raportului Consiliului de

Administraţie, au început dezbaterile pe marginea acestuia. La dezbateri au participat, din

partea deputaţilor, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi

Constantin Duţu şi Mădălin Voicu, d-na secretar Ileana Stana Ionescu şi d-nul secretar

Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Leonida Lari Iorga, Monica Octavia Musca şi Lia

Olguţa Vasilescu, precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Ion Dolănescu, Gheorghe

Firczak, Slavomir Gvozdenovici, Kelemen Hunor, Eugen Nicolicea, Ioan Onisei şi

Alexandru Sassu. Reprezentanţii Societăţii Române de Televiziune au răspuns la întrebări.

D-nul Alexandru Mironov a declarat că nu este de acord cu conţinutul Raportului

Consiliului de Administraţie. I s-a dat cuvântul şi unui reprezentant al sindicatelor din

Societatea Română de Televiziune, d-nul Dani Constantin. După încheierea dezbaterilor,

la propunerea d-lui deputat Mitică Bălăeţ, Comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să

se voteze secret, vot la care reprezentanţii grupurilor parlamentare ale PNL şi PD nu au

participat. Rezultatul votului a fost de 4 voturi pentru avizarea favorabilă a raportului şi 20

voturi împotriva avizării favorabile. În consecinţă, Comisiile au hotărât să avizeze negativ

Raportul de activitate al Societăţii, urmând să propună Parlamentului respingerea acestuia.

3. Propunerea legislativă privind Legea Bibliotecilor. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor,

d-na director Victoria Stoian şi d-nul consilier Robert Coravu. Comisia a încheiat

dezbaterea la al doilea capitol al propunerii.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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