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

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 28, 29 şi 30 octombrie 2003
La lucrările Comisiei au fost prezenţi în ziua de 28 octombrie, 17 deputaţi, lipsind
d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu (G.P. al PRM) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P.
al PSD), iar în zilele de 29 şi 30 octombrie, 16 deputaţi, lipsind d-nul vicepreşedinte
Constantin Duţu (G.P. al PRM), d-na secretar Ileana Stana Ionescu (G.P. al Minorităţilor
Naţionale) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
Lucrările şedinţelor au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian
Mălaimare şi de d-nul senator Grigore Zanc. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor
celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004. Comisia şi-a desfăşurat lucrările
în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare
în masă a Senatului. La şedinţe au luat parte, ca invitaţi, d-nul Răzvan Theodorescu,
ministrul Culturii şi Cultelor, d-nul Neculaie Plăiaşu, secretar de stat la Ministerul
Finanţelor Publice, d-nul Ioan Hidegcuti, secretar general al Ministerului Culturii şi
Cultelor, d-nul Ioan Roşca, director general al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES,
d-nul Paraschiv Marcu, director general adjunct al Agenţiei Naţionale de Presă
ROMPRES, d-na Elena Muraru, director la Agenţia Naţională de Presă ROMPRES, d-nul
Augustin Buzura, preşedintele Institutului Cultural Român, d-na Angela Martin,
vicepreşedintele Institutului Cultural Român. D-nul Attila Gasparik, vicepreşedintele
Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-na Florentina Iordănescu şi Sotir Caragaţă,
directori în Consiliul Naţional al Audiovizualului, d-nul Constantin Puşcaş, director
general adjunct al Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul Bogdan Postelnicu,
director general adjunct al Societăţii Române de Televiziune, d-na Sabina Petre, director
în Societatea Română de Televiziune, d-na Camelia Dobroţeanu, director general adjunct
în Ministerul Finanţelor Publice şi d-nele Marioara Tiron şi Tanţa Colcer consilieri în
Ministerul Finanţelor Publice.
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La dezbateri au luat cuvântul, în afară de invitaţi, dintre deputaţi, d-nul preşedinte
Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Leonida
Lari Iorga şi Monica Octavia Muscă, precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Hunor
Kelemen.
Comisiile au propus suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite,
după cum urmează: Ministerul Culturii şi Cultelor, cu 383 miliarde, Agenţia Naţională de
Presă ROMPRES, cu 20,5 miliarde, Institutul Cultura Român, cu 100 miliarde, şi
Societatea Română de Televiziune, cu 64,5 miliarde lei. De asemenea, a fost aprobată
majorarea cheltuielilor unor instituţii publice de cultură din subordinea unor autorităţi
locale, în sumă de 55 miliarde lei.
Reprezentanţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Consiliului Naţional al
Audiovizualului au declarat că nu solicită nici o modificare a anexelor din proiectul legii,
care se referă la cei doi ordonatori principali de credite.
După încheierea dezbaterilor, Comisiile au adoptat proiectul Legii, cu
amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
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