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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES �VERBAL

al şedinţelor din zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2003

La lucrările Comisiei din ziua de 8 septembrie 2003, au fost prezenţi 17

deputaţi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), şi d-nul deputat

Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar d-nul deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) a fost

înlocuit de d-na deputat Afrăsinei Viorica (G.P. al PSD) şi d-nul deputat Eugen

Nicolicea a fost înlocuit de d-nul deputat Valeriu Zgonea (G.P. al PSD). În zilele de 9

şi 10 septembrie a.c., la lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nul

deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Şedinţele Comisiei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare şi d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine

de zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 71/2003 pentru

modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea

Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi la lucrările

Comisiei au participat d-l Dragoş Şeuleanu, director general al Societăţii Române

de Radiodifuziune, d-l Valentin Nicolau, director general al Societăţii Române de

Televiziune. La discuţii au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-

nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Lia Olguţa Vasilescu şi d-nii

deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan Onisei. Proiectul de Lege a fost adoptat cu

modificări, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

2. Propunerea legislativă privind declararea Complexului muzeal �casa memorială

Octavian Goga� de la Ciucea, jud. Cluj, drept obiectiv de patrimoniu de

importanţă naţională. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A fost invitat, în



calitate de iniţiator d-l Damian Brudaşcu, iar din partea Ministerului Culturii şi

Cultelor a fost prezent d-l Mircea Angelescu, directorul Direcţiei Monumentelor şi

Muzeelor. La discuţii au luat parte d-l vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-l secretar

Marton Arpad, d-na deputat Monica Octavia Musca, şi d-nii deputaţi Mitică

Bălăeţ, Ioan Onisei şi Kelemen Hunor.  După dezbaterile generale, membrii

Comisiei au hotărât să propună plenului respingerea propunerii legislative, având

în vedere că, reglementările pe care le implică contravin Legii muzeelor şi

colecţiilor publice, nr. 311/2003.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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