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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 11 şi 12 septembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 11 septembrie 2001, 17 deputaţi,

lipsind d-nul secretar Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR) şi d-nii deputaţi Slavomir

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar, în ziua

de 12 septembrie 2001, 16 deputaţi, lipsind d-nul secretar Márton Árpád Francisc (G.P. al

UDMR) şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak, Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor

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

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

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 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 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor

religioase recunoscute din România. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. A participat,

ca invitat, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-na consilier Luchiliana Alexe. Au

participat la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-na deputat Monica

Octavia Musca. Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor, pentru a permite iniţiatorului

pregătirea unor propuneri de îmbunătăţire a textului ordonanţei.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei
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Senatului. Au participat, ca invitaţi: din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul

secretar de stat Dumitru Pâslaru şi d-nul director general Sorin Ioanovici, din partea

Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul director Emilian Geogrescu şi, din partea

Societăţii Române de Televiziune, d-nul director general executiv Liviu Pojoni. La

dezbateri au participat, dintre membrii Comisiei, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin Voicu, d-na deputat Monica

Octavia Musca şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Hunor Kelemen. După dezbaterea, în

comun, a proiectului de lege, comisiile au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi,

să îl avizeze favorabil, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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