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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei din ziua de 28 august 2001

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

Puşcaş (G.P. al PDSR).

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

Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu. Comisia a adoptat, cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

71/2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul Mémorial pour la Paix din

Caen, Franţa. Reexaminarea raportului Comisiei. Procedură de urgenţă. Proiectul de lege

a fost aprobat cu modificări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Au participat la

dezbateri d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu şi d-nul secretar Márton Árpád Francisc.

2. Propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din

Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional. Reexaminarea raportului Comisiei.

Dezbateri generale. Comisia a decis amânarea dezbaterii, până la primirea documentaţiei

necesare pentru modificarea propunerii legislative, documentaţie care urmează să fie

realizată de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi, respectiv, de d-nul deputat Ioan

Onisei.

3. Diverse.

La propunerea d-lui vicepreşedinte Constantin Duţu, s-au discutat probleme

curente ale activităţii Ministerului Culturii şi Cultelor, ale Societăţii Române de

Televiziune şi, respectiv, ale Societăţii Române de Radiodifuziune. Au participat la

dezbateri d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-na secretar Ileana Stana Ionescu, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Eugenia Moldoveanu şi d-nii deputaţi

Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak şi Ioan Onisei. Parlamentarii au hotărât să organizeze,

periodic, dezbateri, în cadrul Comisiei, privind starea instituţiilor culturale ale ţării şi

modalităţile practice în care membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare
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în masă se pot implica în luarea unor decizii privind buna desfăşurare a activităţilor din

aceste instituţii.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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