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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A

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

I. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat

lucrările în zilele de 10 şi 12 iunie 2003, având 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. 

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. 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. Raportul a fost adoptat cu majoritatea

voturilor celor prezenţi.

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 Comitetului Director al Societăţii Române de

Radiodifuziune. Raportul a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

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

Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2002. Dezbateri

în vederea întocmirii avizului comun. În calitate de invitaţi au participat membrii
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Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului Director al Societăţii Române de

Televiziune. Raportul a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

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.

Din numărul total al membrilor Comisiei (19), în 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).

PREŞEDINTE, 

Mihai MĂLAIMARE
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