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al şedinţelor din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi au fost prezenţi, în ziua de 15 octombrie

2002, 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 16 şi 17 octombrie 2002, 16

deputaţi, lipsind d-nele deputate Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM) şi Monica Octavia

Musca (G.P. al PNL), precum şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Lucrările şedinţei 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 înfiinţarea Centrului intercultural

româno-ebraic. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Comisia a început

dezbaterile generale. D-nul deputat Cristian Sandache, iniţiatorul propunerii

legislative a fost invitat, dar, neputând să participe, a rugat ca dezbaterea să înceapă în

absenţa sa. După o analiză generală a textului propunerii, membrii Comisiei au

constatat că nu se poate trece la dezbaterea pe articole, deoarece nu au fost primite

nici avizele de la cele două Comisii sesizate pentru aviz şi nici Punctul de vedere al

Guvernului.

Au luat parte la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-na secretar Ileana Stana Ionescu şi d-nul deputat

Mitică Bălăeţ.

2. Proiectul de Lege privind promovarea culturii scrise. Dezbateri în

continuare, în vederea întocmirii raportului. A fost dezbătut Capitolul V al proiectului.

Cu aceasta, s-a încheiat dezbaterea pe articole a proiectului, urmând ca la proxima

şedinţă a Comisiei să fie supus votului final. Au fost invitaţi să participe la discuţii

d-nul senator Grigore Zanc, în calitate de iniţiator, şi d-nul Florin Rotaru, secretar de

stat în Ministerul Culturii şi Cultelor.



Au luat parte la dezbateri, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan Onisei.

3. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Dezbateri

în vederea întocmirii raportului, în comun cu membrii Comisiei juridice, de disciplină

şi imunităţi. Au fost dezbătute textele adoptate în redactări diferite de cele două

Comisii, în şedinţe anterioare. Cu aceste modificări, parlamentarii au hotărât să

propună plenului adoptarea proiectului de Lege. A participat, ca invitat, d-nul Ion

Antonescu, secretar de stat Ministerul Culturii şi Cultelor.

Au luat parte la dezbateri, în afară de invitaţi, dintre membrii Comisiei pentru

cultură, arte, mijloace de informare în masă, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-ra deputat Lia Olguţa Vasilescu

şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan Onisei.

4. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea pornografiei

pedofile săvârşită prin intermediul reţelelor informatice. Vot final, în comun cu

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. După dezbaterile care au avut

loc, anterior, în cele două Comisii, parlamentarii au hotărât să propună plenului

respingerea Propunerii legislative.

5. Proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2003. În ziua de 17

octombrie 2002, membrii Comisiei au studiat proiectul de Lege, în vederea pregătirii

dezbaterii din zilele de 21 şi 22 octombrie 2002 şi a formulării de amendamente.
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