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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES �VERBAL

al şedinţelor din zilele de 1, 2 şi 3 aprilie 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 1, 2 şi 3 aprilie 2003 au fost prezenţi, după cum

urmează: în ziua de 1 aprilie, 17 deputaţi lipsind d-na deputat Leonida Lari Iorga (G.P. al

PRM) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar, în zilele de 2 şi 3 aprilie, 16

deputaţi, lipsind d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu (G.P, al PRM), d-na deputat

Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Şedinţele 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. Propunere legislativă privind înfiinţarea Centrului intercultural româno-

ebraic. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. La solicitarea iniţiatorului,

d-nul deputat Cristian Sandache, dezbaterile au fost amânate, pentru încă o săptămână, în

vederea obţinerii unui nou punct de vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, referitor

la materia Propunerii.

2. Proiectul Legii muzeelor şi colecţiilor publice. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Au luat parte d-nul senator Răzvan Theodorescu, în calitate de

iniţiator, şi d-nul Ioan Opriş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. Comisia a

încheiat dezbaterile pe articole. Au fost dezbătute şi articolele rămase în suspensie la

şedinţele anterioare. Au participat la dezbateri, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád

Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscă şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan

Onisei.
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3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.

422/2002 privind protejarea monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. A participat d-nul deputat Vekov Károly � János, în calitate de iniţiator.

Iniţiatorul a motivat textul Propunerii, după care dezbaterea a fost suspendată, până

săptămâna viitoare. Au adresat întrebări iniţiatorului d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan

Onisei.

4. Audierea d-lui ministru Răzvan Theodorescu, în legătură cu desfăşurarea

concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la Opera Naţională din Bucureşti.

Faţă de documentele prezentate de Minister, membrii Comisiei au ajuns la concluzia că

numirea d-lui Spiess ca director al Operei Naţionale din Bucureşti nu a respectat

procedurile legale. Faţă de cele constatate, membrii Comisiei vor adresa ministrului

Culturii şi Cultelor o scrisoare lămuritoare. Au participat la dezbateri d-nul preşedinte

Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Eugenia

Moldoveanu şi Monica Octavia Muscă, precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Ioan

Onisei şi Alexandru Sassu.

5. Diverse. La propunerea d-lui deputat Mitică Bălăeţ, Comisia a hotărât ca, la

proxima şedinţă, să reia dezbaterea cu privire la sediul proiectat pentru Biblioteca

Naţională a României, ca urmare a încheierii lucrărilor subcomisiei desemnate de Biroul

Permanent al Camerei Deputaţilor.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

  Ileana Stana IONESCU
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