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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES �VERBAL

al şedinţelor din zilele de 20 şi 21 mai 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 20 şi 21 mai 2003, au fost prezenţi 16

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

Constantin Duţu (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. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.

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

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

După prezentarea amendamentelor prezentate, Comisia a hotărât să reia dezbaterile în

săptămâna viitoare. La dezbateri au participat d-nul preşedinte Mihai Adrian

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

Francisc şi d-nul deputat Ioan Onisei.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor

situri arheologice ca zone de interes naţional. Au participat, din partea Ministerului

Culturii şi Cultelor, d-nul secretar de stat Ioan Opriş şi d-nul director Mircea

Angelescu. Comisia a încheiat dezbaterile generale şi a început discutarea proiectului

pe articole. La dezbateri au luat cuvântul, în afară invitaţi, d-nul vicepreşedinte

Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nii deputaţi Kelemen

Hunor şi Ioan Onisei.



3. Diverse. Comisia a hotărât să propună Comisiei pentru elaborarea

propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României modificarea unor prevederi

din textul propunerii, având în vedere necesitatea introducerii, în Constituţie, a unor

referiri la domeniul culturii. Au fot votate amendamentele propuse, cu unanimitatea

voturilor celor prezenţi. La dezbateri au luat cuvântul d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Leonida Lari Iorga,

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

Bălăeţ, Kelemen Hunor şi Ioan Onisei.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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