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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă
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al şedinţei din ziua de 13 iunie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PDSR).

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare şi de d-nul secretar Márton Árpád Francisc. Comisia a adoptat, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35 privind timbrul literar, cinematografic,

teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice. Reexaminarea raportului Comisiei. A

participat, ca invitat, d-na Anişoara Tutor, consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor.

După dezbateri, raportul iniţial al Comisiei a fost aprobat cu modificat. Noua formă a fost

votată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Au participat la dezbateri d-nul preşedinte

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

Árpád Francisc şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak, Kelemen Hunor şi Ioan Onisei.

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

Nordul Moldovei ca obiective de interes naţional. Reexaminarea raportului Comisiei.

După încheierea dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât să ceară Biroului

Permanent amânarea datei depunerii raportului suplimentar, constatând complexitatea

problematicii ridicate de propunerea legislativă. Deputaţii au considerat că zona specială

care urmează să fie protejată prin această lege ar trebui extinsă la mai multe judeţe din

Moldova, nu doar la judeţul Suceava. Au participat la dezbateri d-nul preşedinte Mihai

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

Francisc şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak, Kelemen Hunor şi Ioan Onisei.

3. Propunerea legislativă privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru

ajutorarea teatrelor naţionale. Reexaminarea raportului Comisiei. Deputaţii au hotărât, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, menţinerea raportului de respingere. Au participat la
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dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc

şi d-nul deputaţi Gheorghe Firczak.

4. Propunerea legislativă privind Legea Bibliotecilor. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. A participat, ca invitat, d-na Alexandra Crăsneanu, lider sindical din

Biblioteca Naţională a României. Comisia a încheiat dezbaterea la al treilea capitol al

propunerii. Au participat la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca şi d-nii deputaţi

Mitică Bălăeţ şi Gheorghe Firczak.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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