
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de  4 şi 5 martie 2003

La lucrările Comisiei din ziua de 4 martie, au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind

d-nii deputaţi Ioan Onisei (G.P. al PD) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), în ziua de 5

martie, 16 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), Ioan

Onisei (G.P. al PD) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

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

de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu.

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

de zi:

1. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură

care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. La dezbateri au luat parte d-nul senator Grigore Zanc, în calitate

de iniţiator,  d-na Ionela Prodan, director în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na Maria

Feczko, consiler în Ministerul Culturii şi Cultelor, şi d-na Oana Petrică, director al

Centrului Naţional pentru Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare. Comisia a

dezbătut şi a propus modificări, în conţinutul capitolelor I, II şi III. Pentru clarificarea

unor probleme rămase în suspensie, dezbaterile vor fi reluate la proxima şedinţă.

La discuţii au luat parte d-nele deputat Eugenia Moldoveanu, Monica Octavia

Musca, Irina Loghin, şi d-nii deputaţi Mihai Mălaimare, Mădălin Voicu, Marton

Arpad Francisc,  Mitică Bălăeţ, Kelemen Hunor şi Alexandru Sassu.

2. Diverse. S-au purtat discuţii asupra proiectului de raport asupra Propunerii

legislative privind modificarea şi completarea Art. 95 din Lege audiovizualului Nr.

504 din 2002, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 534 din 22 iulie 2002 şi

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.11 şi art. 42 din

Legea Audiovizualului Nr. 504/2002. Au fost propuse şi adoptate, cu unanimitatea

celor prezenţi în sală în momentul votului, modificări ale art. 95. La discuţii au luat



parte d-na deputat Eugenia Moldoveanu, d-nii deputaţi Mihai Mălaimare, Mădălin

Voicu, Marton Arpad Francisc, Alexandru Sassu.
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