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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 2, 3, 4 şi 5 noiembrie 2004

La lucrările Comisiei, din numărul total de 20 de membri, în ziua de 2 noiembrie

au fost prezenţi toţi deputaţii, d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) a fost înlocuit de

d-nul deputat Dobre Traian (G.P. al PSD) iar d-nul deputat Eugen Nicolicea (G.P. al PSD)

a fost înlocuit cu d-nul deputat Marcu Gheorghe (G.P. al PSD), în zilele de 3 şi 4

noiembrie au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputaţi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD),

iar în ziua de vineri, 5 noiembrie, au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Mihai

Mălaimare (G.P. al PSD) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-nul

vicepreşeinte Mădălin Voicu.. 

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de

zi:

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului comun. Au participat la dezbateri reprezentanţi ai următorilor ordonatori de

credit: Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (d-nul director general Ioan Roşca),

Institutul Cultural Român (d-nul preşedinte Augustin Buzura), Consiliul Naţional al

Audiovizualului (d-nul vicepreşedinte Attila Gasparik), Societatea Română de

Radiodifuziune (d-nul director Gheorghe Verman), Societatea Română de Televiziune (d-

nul Galfalvi Zsolt, membru al Consiliului de Administraţie), Ministerul Culturii şi Cultelor

(d-nul secretar de stat Laurenţiu Tănase) şi Ministerul Finanţelor Publice (d-na secretar de

stat Maria Manolescu). Membrii Comisiilor au adoptat proiectul de Lege cu

amendamente, cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Au fost adoptate amendamente care

presupun majorarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu 59,085 miliarde lei

(pentru producţia de filme), pentru subvenţionarea Memorialului Victimelor

Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighetu Marmaţiei şi pentru reparaţii capitale la

clădirea Teatrului Naţional din Târgu Mureş), a bugetului Societăţii Române de

cultura



2

Televiziune cu 90 miliarde lei (pentru studioul de televiziune din Târgu Mureş) şi a

bugetelor autorităţilor locale cu 17,239 miliarde lei (pentru cheltuieli culturale în judeţul

Mureş şi în municipiul Bucureşti). La discuţii au participat d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Marton Arpad, d-na

deputat Leonida Lari Iorga, d-nii deputaţi Kelemen Hunor, Mitică Bălăeţ şi Alexandru

Sassu.

2. Propunerea legislativă “Legea Arhivelor Publice” şi propunerea legislativă

pentru modificarea Legii nr. 16 din 1996 a Arhivelor Naţionale. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului suplimentar. La discuţii au luat cuvântul d-nul preşedinte Mihai

Mălaimare, d-nul secretar Marton Arpad Francisc, d-nii deputaţi Alexandru Sassu,

Gheorghe Firczak şi Mitică Bălăeţ. Dezbaterile vor continua la proxima şedinţă. 

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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