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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă
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al şedinţei din ziua de 25 aprilie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PDSR).  Ordinea de zi a şedinţei Comisiei a cuprins:

1. Propunerea legislativă privind Legea Bibliotecilor. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l preşedinte Mihai

Mălaimare. A participat, ca invitat, d-na Victoria Stoian, directorul Direcţiei Biblioteci,

Cultură Scrisă din Ministerul Culturii şi Cultelor. După discutarea unor probleme de

procedură, legate de necesitatea primirii Punctului de vedere al Guvernului cu privire la

această propunere legislativă, au început dezbaterile generale. Au luat cuvântul: d-l

preşedinte Mihai Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi Mădălin Voicu şi Constantin Duţu, d-nul

secretar Marton Arpad Francisc, d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Ioan Onisei, Gheorghe

Firczak. Având în vedere importanţa legii, precum şi timpul pe care îl necesită dezbaterea

celor 69 de articole, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate voturilor celor prezenţi,

să se solicite Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor aprobarea prelungirii termenului

de depunere a raportului Comisiei.

2. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de

Radiodifuziune pentru anul 2000. Dezbateri preliminare în vederea încheierii raportului

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

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

informare a Senatului. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de d-l senator Adrian

Păunescu. Au participat membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de

Radiodifuziune şi, ca invitaţi, membrii Comitetului Director al Societăţii. După o

prezentare sumară a Raportului, d-nul Andrei Dimitriu, preşedintele Consiliului de

Administraţie, a răspuns întrebărilor şi comentariilor senatorilor şi deputaţilor. Din partea

Comisiei Senatului, au luat cuvântul: d-l  preşedinte Adrian Păunescu, d-l vicepreşedinte

Grigore Zanc, d-l secretar Eugeniu Constantin Florescu, d-na senator Nora Rebreanu, d-
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nii senatori Marius Constantinescu, Ion Solcanu, Mihai Ungheanu, Radu F. Alexandru,

Kereskenyi Sandor.  Din partea Comisiei Camerei Deputaţilor, au luat cuvântul: d-l

preşedinte Mihai Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi Mădălin Voicu şi Constantin Duţu, d-l

secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscă, d-nii deputaţi

Gheorghe Firczak, Hunor Kelemen, Slavomir Gvozdenovici, Eugen Nicolicea, Mitică

Bălăeţ şi Alexandru Sassu. Au fost exprimate puncte de vedere în favoarea activităţii

Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2000, dar au fost semnalate şi deficienţe în

activitatea managerială, precum şi unele semne de întrebare cu privirea la activitatea

financiar-contabilă, apărute în urma unor sesizări primite pe adresa Comisiilor. Având în

vedere că, în conformitate cu solicitarea Birourilor Permanente ale celor două Camere,

este necesară întocmirea unui raport comun al celor două Comisii, cu membrii Comisiilor

pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, după încheierea dezbaterilor pe marginea

Raportului Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru

anul 2000, votul a fost amânat până la primirea punctului de vedere al celorlalte două

Comisii.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,
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