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al şedinţei din ziua de 28 august 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Gheorghe

Firczak (G.P. al Minorităţilor Naţionale), Vasile Puşcaş (G.P. al PDSR) şi Alexandru

Sassu (G.P. al PD). Potrivit unei înştiinţări din partea Grupului Parlamentar al PRM, d-ra

deputat Lia Olguţa Vasilescu a fost înlocuită, la şedinţa din 5 septembrie 2001, cu d-nul

deputat Valentin Vasilescu.

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

Comisia a adoptat, cu un vot împotrivă (al d-nei deputat Monica Octavia Musca, privind

punctul 4), următoarea ordine de zi:

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

Nordul Moldovei ca obiective 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.

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Europene privind Televiziunea

Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, şi acceptarea

Protocolului de amendare a Convenţiei Europene privind Televiziunea Transfrontieră a

Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Au participat la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare

şi d-nul deputat Hunor Kelemen. Comisia a decis, cu unanimitatea voturilor celor

prezenţi, să adopte proiectul de Lege, în forma prezentată.

3. Propunerea legislativă privind Legea Bibliotecilor. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Vot final. Au participat la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nul deputat Mitică Bălăeţ. Comisia
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a decis, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să adopte propunerea legislativă, cu

amendamente.

4. Informare prezentată de d-nul Dragoş Şeuleanu, directorul general executiv al

Societăţii Române de Radiodifuziune, în legătură cu un articol apărut în ziarul România

liberă, din 29 august 2001, sub semnătura lui B. Prahoveanu. În articolul în cauză se

făceau afirmaţii potrivit cărora d-nul Şeuleanu ar fi aprobat anumite documente, privind

angajări de personal, fără o bază legală. Membrii Comisiei au primit câte o mapă

conţinând copii ale unor acte care dovedesc netemeinicia acuzelor aduse în articolul

amintit. Privitor la această problemă, d-na deputat Monica Octavia Musca a anunţat

membrii Comisiei că în Societatea Română de Radiodifuziune se desfăşoară o anchetă

internă privind circulaţia unor documente confidenţiale în instituţie şi modalitatea în care

acestea au ajuns să fie publicate în presă. Ancheta se va încheia pe 10 septembrie 2001,

rezultatele sale urmând să fie comunicate şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă.

În legătură cu acelaşi articol, preşedintele Comisiei a informat parlamentarii cu

privire la demersul său, de a transmite o scrisoare conducerii ziarului, în virtutea dreptului

la replică, ţinând cont de faptul că acelaşi articol îi atribuia nişte afirmaţii care, în realitate,

nu au fost făcute. Preşedintele Comisiei şi-a exprimat regretul pentru faptul că această

scrisoare nu a fost publicată, ziarul România liberă încălcând, prin aceasta, minimele

norme de etică jurnalistică.

5. Diverse. S-a discutat asupra stadiului unor proiecte legislative care au fost

examinate de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în cursul

actualei legislaturi.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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