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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþelor din zilele de 21, 22, ”i 23 martie 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi, în ziua de 21 martie 2000, 19 deputaþi,

nelipsind nimeni, în ziua de 22 martie 2000, 17 deputaþi, lipsind d-na deputat Monica

Octavia Muscª (G.P. al PNL) ”i d-nul deputat Radu “tefan Mazªre (independent), iar în

ziua de 23 martie 2000, 15 deputaþi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscª (G.P. al

PNL) ”i d-nii deputaþi MÆrton `rpÆd Francisc (G.P. al UDMR), Radu “tefan Mazªre

(independent) ”i Eugen Nicolicea (G.P. al PDSR).

Lucrªrile ”edinþelor au fost conduse, alternativ, de d-nul pre”edinte Gabriel

Þepelea ”i de d-nele vicepre”edinte Ileana Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu.

Comisia a adoptat, în unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului. La dezbateri au luat parte, ca invitaþi, reprezentanþi ai Academiei Române (d-nul

pre”edinte Eugen Simion ”i d-na vicepre”edinte Maya Simionescu) ”i ai Oficiului Naþional

al Cinematografiei (d-nul Stere Gulea, pre”edinte, d-nul Lucian Pricop, secretar general, ”i

d-na Mariana Gurªu, director). Dupª încheierea dezbaterilor, Comisia a trecut la vot.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu amendamente.

Prin amendamentele adoptate, membrii Comisiei au decis sª susþinª suplimentarea

alocaþiilor bugetare pentru urmªtorii ordonatori principali de credite:

- Secretariatul General al Guvernului (pentru Departamentul Informaþiilor

Publice, Departamentul pentru Relaþiile cu Românii de peste Hotare): cu

49,225 miliarde lei;

- Ministerul Afacerilor Externe (pentru Fundaþia Culturalª Românª): cu 7,4

miliarde lei;

- Ministerul Culturii: cu 250,4 miliarde lei;

- Academia Românª: cu 55 miliarde lei;

- Oficiul Român pentru Drepturile de Autor: cu 1 miliard lei;

- Agenþia Naþionalª de Presª �Rompres�: cu 11,722 miliarde lei;
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- Consiliul Naþional al Audiovizualului: cu 3 miliarde lei;

- Societatea Românª de Radiodifuziune: cu 57,5 miliarde lei;

- Societatea Românª de Televiziune: cu 75 miliarde lei.

˛n cazul suplimentªrilor votate pentru Societatea Românª de Radiodifuziune ”i

Societatea Românª de Televiziune, membrii Comisiei au subliniat cª majorªrile pornesc

de la prevederea cuprinsª în Legea nr. 41/1994 privind organizarea ”i funcþionarea

Societªþii Române de Radiodifuziune ”i Societªþii Române de Televiziune, conform cªreia

plata circuitelor ”i releelor se face, integral, de la bugetul de stat. ˛n celelalte cazuri,

majorªrile votate au avut în vedere, mai ales, corelarea sumelor alocate în 1999 cu

indicele de inflaþie.

Au participat la dezbateri d-nul pre”edinte Gabriel Þepelea, d-nele vicepre”edinte

Ileana Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu, d-nii secretari Puiu Ha”otti ”i Mªdªlin Voicu,

d-nele deputate Leonida Iorga Lari ”i Monica Octavia Muscª ”i d-nii deputaþi Alexandru

Ioan Badea, Simion Darie, Slavomir Gvozdenovici, Adrian Iorgulescu, Kakkassy SÆndor,

Lazªr Lªdariu, MÆrton r̀pÆd Francisc ”i Vasile Veti”anu.

2. Propunerea legislativª privind dreptul la informare. Dezbateri în vederea

întocmirii avizului. Au fost dezbªtute primele trei articole ale propunerii.

La dezbateri au participat d-nul pre”edinte Gabriel Þepelea, d-na vicepre”edinte

Ileana Filipescu, d-na deputat Leonida Iorga Lari ”i d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea,

Adrian Iorgulescu ”i Lazªr Lªdariu.

  PREªEDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

  Puiu HAªOTTI


