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S I N T E Z A
lucrărilor şedinţelor din zilele de 11 şi 12 iunie 2002

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

lucrările în ziua de 11 iunie, având următoarea ordine de zi:

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.

1. Proiectul Legii audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au

luat parte, ca invitaţi, d-nul Radu Cernov, consilier al ministrului, în Ministerul

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, d-nii Ralu Filip şi Sotir Caragaţă, membrii în

Consiliul Naţional al Audiovizualului.

După dezbateri, au fost votate, cu amendamente, articolele 41 - 44, 83 - 100.

Proiectul Legii audiovizualului a fost adoptat cu unanimitatea celor prezenţi.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 48/1992 a

Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Reexaminare. Având în

vedere votul exprimat pentru adoptarea noului proiect al  Legii audiovizualului, membrii

Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea proiectului ce a

fost retrimis spre dezbatere Comisiei noastre, după ce a fost respins de către Senatul

României.

În ziua de 12 iunie, Comisia şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii

Comisiei pentru cultură, culte, artă, mijloace de informare în masă a Senatului. Lucrările

şedinţei comune au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare

şi de d-nul vicepreşedinte Grigore Zanc.

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,

următoarea ordine de zi:

1. Raportul de activitate pe anul 2001 al Consiliului de Administraţie al

Societăţii Române de Televiziune.
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Prezentarea generală a raportului de activitate a fost făcută de d-nul preşedinte-

director general Cristian Hadji Culea. După încheierea dezbaterilor, prin exprimarea

votului, raportul a fost aprobat cu 13 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere.

2. Audierea candidaţilor propuşi pentru noul Consiliu de Administraţie al

Societăţii Române de Televiziune.

Conform procedurii de numire a noului Consiliu de Administraţie al Societăţii

Române de Televiziune, membrii Comisiilor reunite au audiat candidaţii propuşi după

cum urmează: din partea G.P. al PSD, titulari - Voicu, Enăchescu, Cristina Nichituş,

Valentin Nicolau, Tudor Gheorghe, supleanţi - Mircea Hamza, Despina Neagoe,

Cornelius Roşiianu, Alexandru Tomescu; din partea G.P. al PRM, titulari - Sanda Ţăranu,

Dan Grigore Mihăescu, supleanţi - Nedic Lemnaru, Ioan Pavelescu; din partea G.P. al PD,

titular - Corneliu Diaconu, supleant - Ion Monu; din partea G.P. al UDMR, titular -

Galfalvi Zsolt, supleant - Anton Niculescu; din partea G.P. al PNL, titular - Alexandru

Mihai Lăzescu, supleant - Cristina Vasiloiu; propuşi de Preşedintele României, titular -

Corina Creţu, supleant Dorin Suciu; propuşi de Guvern, titular - Cristian Valeriu Hadji

Culea, supleant - Florin Zamfirescu; propuşi de salariaţii Societăţii Române de

Televiziune, titulari - Constantina Tudor, Dani Constantin, supleanţi - Gheorghe Viorel

Neagoe, Radu Toader.

Membrii Comisiilor reunite au aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi

listele de candidaţi propuşi.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-na deputat Carmen

Ileana Moldovan şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în ziua de 11 iunie d-

nul deputat Duţu Constantin a fost înlocuit de d-nul deputat Dumitru Dragomir (G.P. al

PRM).
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