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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES �VERBAL

al şedinţelor din zilele de 15 şi 16 aprilie 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 15 şi 16 aprilie 2003 au fost prezenţi, după cum

urmează: în ziua de 15 aprilie, 16 deputaţi, lipsind d-na deputat Leonida Lari Iorga (G.P.

al PRM) şi d-nii deputaţi Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD),

d-na deputat Carmen Ileana Moldovan (G.P. al PSD) fiind înlocuită de d-nul deputat

Nicolae Grădinearu, iar d-nul deputat Eugen Nicolicea (G.P. al PSD) fiind înlocuit de

d-nul deputat Ioan Rus; în ziua de 16 aprilie 2003 au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-na

deputat Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

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

şi de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu.

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

zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003

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

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Au participat,

ca invitaţi, d-nul Dragoş Şeuleanu, directorul general al Societăţii Române de

Radiodifuziune şi d-nul Valentin Nicolau, directorul general al Societăţii Române de

Televiziune. Dezbaterea a fost redeschisă, ca urmare a primirii avizului de la Comisia

pentru buget, finanţe şi bănci. După dezbateri, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate

de voturi, să aprobe proiectul de Lege, cu modificări. La dezbateri au luat parte, în afară

de invitaţi, 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.
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protejarea

patrimoniului cultural naţional mobil. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A

participat la dezbateri d-nul Ioan Opriş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor.

vederea întocmirii raportului. Comisia a încheiat dezbaterile generale şi a început

dezbaterea pe articole a proiectului de Lege. La dezbateri au luat parte, în afară de invitat,

d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Kelemen Hunor

şi Ioan Onisei.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

  Ileana Stana IONESCU
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