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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 23 octombrie 2001, 18 deputaţi,

lipsind d-nii deputaţi Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD), iar în zilele de 24 şi 25 octombrie 2001 au fost prezenţi toţi cei 20

de deputaţi. Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură, culte arte,

mijloace de informare în masă a Senatului, Grigore Zanc. Comisiile au adoptat, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului comun cu membrii Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în

masă a Senatului. Au fost invitaţi să ia parte: din partea Ministerului Informaţiilor Publice,

d-nul ministru Vasile Dâncu; din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul ministru

Răzvan Theodorescu, d-nul secretar de stat Dumitru Pâslaru, d-nul secretar general Ioan

Hidegcuti şi d-nul director general Sorin Ioanovici; din partea Consiliului Naţional al

Audiovizualului, d-nul preşedinte Şerban Madgearu şi d-nul director general Gheorghe

Savu; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul preşedinte Andrei Dimitriu

şi d-nul director general adjunct Mircea Manole; din partea Societăţii Române de

Televiziune, d-nul preşedinte Cristian Hadji Culea, d-nul director general executiv Liviu

Pojoni, d-nul director general adjunct Bogdan Postelnicu şi d-na contabil şef Cornelia

Hură; din partea Fundaţiei Culturale Române, d-na director Angela Martin şi d-na contabil

şef Ana Radu; din partea Ministerului Finanţelor Publice, d-nul şef serviciu Alexandru

Mihăilescu şi d-na consilier Camelia Diaconescu.

La dezbateri au luat cuvântul, în afară de invitaţi şi de senatori, d-nul preşedinte

Mihai Adrian Mălaimare, d-na secretar Ileana Stana Ionescu, d-nul secretar Márton Árpád

Francisc, d-nele deputate Eugenia Moldoveanu, Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa

Vasilescu, precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak şi Alexandru Sassu.
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Parlamentarii au aprobat un număr de 10 amendamente, trei fiind respinse. Au fost

aprobate amendamente vizând redistribuiri de fonduri în interiorul bugetelor ordonatorilor

de credite Ministerul Informaţiilor Publice şi Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi

suplimentări de fonduri pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului (1,2 miliarde lei),

Ministerul Culturii şi Cultelor (17 miliarde lei) şi Societatea Română de Televiziune (40

miliarde lei). Toate amendamentele au indicat drept sursă Fondul de rezervă bugetară aflat

la dispoziţia Guvernului. Amendamentele respinse vizau suplimentări de fonduri pentru

bugetul Ministerului Afacerilor Externe (5,5 miliarde lei, în vederea utilizării lor, de către

Fundaţia Culturală Română) şi Ministerul Culturii şi Cultelor (35 miliarde lei, pentru

cheltuielile cultelor).

Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente, cu majoritatea voturilor celor

prezenţi.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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