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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 26 şi 27 martie 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 26 şi 27 martie, au fost prezenţi 18 deputaţi,

lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

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

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

zi: 

1. Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de

utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa,

Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor clasice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie;

Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Foieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Albe;

Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului. A participat d-nul deputat Gheorghe Firczak, în calitate de iniţiator. Comisia a

adoptat Propunerea legislativă favorabil, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, cu

amendamente. La discuţii au luat parte d-nele deputat Monica Octavia Musca,  Lia Olguţa

Vasilescu şi Ileana Stana Ionescu, şi d-nii deputaţi Mihai Mălaimare, Mădălin Voicu.

2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură care

desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. A participat d-nul senator Grigore Zanc, în calitate de iniţiator. După

încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au votat favorabil proiectul de Lege, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, cu amendamente. La discuţii au luat parte d-nele

deputat Eugenia Moldoveanu şi Ileana Stana Ionescu şi d-nul deputat Mihai Mălaimare.

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea Centrului intercultural româno-ebraic.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. A participat d-nul deputat Cristian

Sandache, în calitate de iniţiator. La solicitarea sa, dezbaterile au fost amânate, pentru

obţinerea unui nou punct de vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, referitor la
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materia Propunerii. La discuţii au luat parte d-na deputat Monica Octavia Musca, şi d-nii

deputaţi Mihai Mălaimare, Mădălin Voicu.

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000

privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr. 359/2 august 2000.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. A participat d-nul deputat Nicu

Spiridon, în calitate de iniţiator. Comisia a hotărât, în unanimitate, să menţină raportul

iniţial, de respingere a Propunerii legislative. La discuţii au luat parte d-na deputat Monica

Octavia Musca, şi d-nii deputaţi Mihai Mălaimare şi Marton Arpad Francisc.

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru

modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea. Dezbateri în vedere

întocmirii raportului. Comisia a adoptat, în unanimitate, proiectul de Lege în forma

prezentată. La discuţii au luat parte d-nii deputaţi Mihai Mălaimare, Marton Arpad

Francisc şi Ioan Onisei.

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2002

privind publicitatea. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A participat d-nul deputat

Sali Negiat, în calitate de iniţiator. Comisia a hotărât, în unanimitate, respingerea

Propunerii legislative. La discuţii au luat parte d-na deputat Monica Octavia Musca, şi d-

nii deputaţi Mihai Mălaimare, Mădălin Voicu, Marton Arpad Francisc şi Ioan Onisei.

7. Diverse. Membrii Comisiei au hotărât ca la următoarele şedinţe să îi audieze pe

membrii comisiei de examinare la concursul pentru ocuparea postului de director general

la Opera Naţională din Bucureşti, ca şi pe d-nul Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi

Cultelor. Totodată, s-a decis audierea d-lui Valentin Nicolau, preşedintele Consiliului de

Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, în legătură cu problemele ridicate de

activităţile comerciale ale Societăţii şi cu schimbările intervenite în Comitetul Director al

Societăţii. La discuţii au luat parte d-na deputat Monica Octavia Musca, şi d-nii deputaţi

Mihai Mălaimare, Mădălin Voicu, Marton Arpad Francisc şi Ioan Onisei.

PREŞEDINTE,

Mihai MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

Ileana Stana IONESCU
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