PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor şedinţelor din zilele de 19 şi 20 noiembrie 2002
În ziua de 19 noiembrie a avut loc şedinţa comună cu Comisia pentru cultură a
Senatului. A fost adoptată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
144/2002, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002. Dezbateri în
vederea întocmirii avizului.
La lucrări au participat, în calitate de invitaţi, d-nul Ioan Hidegcuti, secretar general

al Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul Valentin Nicolau, preşedinte - director general al
Societăţii Române de Televiziune, d-na Sabina Petre, director economic - Societatea
Română de Televiziune, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice a fost prezent d-nul
Alexandru Mihăilescu. În urma dezbaterilor cele două Comisii au avizat favorabil fără
amendamente proiectul de lege, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
2.

Proiect de Lege privind promovarea culturii scrise. Dezbatere în vederea
întocmirii raportului.
La discuţii a luat parte iniţiatorii proiectului de lege, d-nii senatori Ion Solcanu şi

Grigore Zanc. Au fost reluate discuţiile pe baza proiectului de raport. Au fost reformulate şi
corelate 7 articole, votul final asupra raportului urmând a fi dat în proxima şedinţă.
În ziua de 20 noiembrie, lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai
Mălaimare. Comisia a adoptat, în unanimitate următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa
ROMPRES. Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României, în vederea
întocmirii raportului.
Au fost discutate toate punctele înscrise în cererea de reexaminare primită. Cu
unanimitatea voturilor celor prezenţi au fost aprobate modificările solicitate la art. 4, 21, 25,
28, anexele fiind eliminate pe cale de consecinţă.

2
La lucrările Comisiei din 19 noiembrie au fost prezenţi 15 deputaţi, lipsind d-na
deputat Lia Olguţa Vasilescu (G.P. al PRM), şi d-nii deputaţi Ioan Onisei (G.P. al PD),
Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar la şedinţa din 20 noiembrie au fost prezenţi 14 deputaţi,
lipsind d-na deputat Lia Olguţa Vasilescu (G.P. al PRM), şi d-nii deputaţi Eugen Nicolicea
(G.P. al PRM), Ioan Onisei (G.P. al PD), Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
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