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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 2 şi 3 octombrie 2001

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

Puşcaş (G.P. al PSD).

Lucrările şedinţei au fost conduse 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. Propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din

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

cursul discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât necesitatea stabilirii unei delimitări stricte

a zonelor în care se află monumentele vizate, precum şi a căilor de acces către acestea,

având în vedere că viitoarele prevederi legislative vizează obiective situate în 4 judeţe.

Comisia a hotărât reluarea dezbaterilor la proxima şedinţă, cu participarea iniţiatorului.

Au participat la discuţii: d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-na deputat Eugenia

Moldoveanu, d-na deputat Monica Octavia Musca, d-nul secretar Marton Arpad  Francisc

şi d-nul deputat Gheorghe Firczak.

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

de Presă - ROMPRES. Dezbateri generale. La lucrările Comisiei au participat următorii

invitaţi d-nul Ion Roşca, director general al Agenţiei Naţionale de Presă - ROMPRES, d-l

Daniel Diviricean, director în Ministerului Informaţiilor Publice, d-l Cristian Pârvulescu

din partea Asociaţiei "Pro Democraţia", Manuela Ştefănescu - APADOR-CH, Liana

Ganea şi Mircea Toma - Asociaţia de Monitorizare a Presei, Andi Lăzescu - Asociaţia

Română pentru Transparenţă, Sanda Farcaş - Societatea Academică Română, Ioana

Avădanei - ziaristă. După prezentarea generală făcută de iniţiator - d-na deputat Monica

Octavia Muscă, la dezbateri au luat cuvântul: d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul

vicepreşedinte Constantin Duţu, d-nul secretar Marton Arpad Francisc, d-nii deputaţi
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Gheorghe Firczak, Ioan Onisei, Alexandru Sassu, Mitică Bălăeţ. Comisia a hotărât

reluarea dezbaterilor la proxima şedinţă.
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