PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 28, 29, 30 şi 31 octombrie 2002
La lucrările Comisiei, din totalul de 19 deputaţi, s-a înregistrat un absent, dnul 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.
Deoarece nu au fost primite avizele de la cele două Comisii sesizate pentru
aviz şi nici Punctul de vedere al Guvernului, membrii Comisiei au constatat că nu se
poate trece la dezbaterea pe articole şi s-a hotărât amânarea discuţiilor pentru proxima
şedinţă.
Au luat parte la dezbateri, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, şi d-nii
deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan Onisei.
2. Proiectul de Lege privind promovarea culturii scrise. Dezbateri în
continuare, în vederea întocmirii raportului.
La dezbateri au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul
vicepreşedinte Constantin Duţu, d-na secretar Ileana Stana Ionescu, d-nul secretar
Marton Arpad Francisc, d-nele deputat Eugenia Moldoveanu şi Lia Olguţa Vasilescu,
şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Ioan Onisei, Gvozdenovici Slavomir şi Kelemen
Hunor. Având în vedere anumite neconcordanţe apărute între unele amendamente
aprobate şi textul iniţial, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi, să amâne finalizarea raportului pentru proxima şedinţă, la care urmează să ia
parte şi iniţiatorii proiectului de lege.
3. Diverse.

În urma memoriilor primite de la un număr de angajaţi ai Operei Naţionale
Bucureşti, în şedinţa Comisiei din 23 octombrie s-a hotărât constituirea unei
subcomisii de informare şi analiză a activităţii din această instituţie. Componenţa
subcomisiei este următoarea: d-na deputat Eugenia Moldoveanu (G.P. al PSD) preşedinte, şi d-nii deputaţi Marton Arpad Francisc( G.P. al UDMR), Eugen Nicolicea
(G.P. al PSD), Ioan Onisei (G.P. al PD) şi Constantin Duţu (G.P. al PRM).
Această subcomisie şi-a desfăşurat activitatea în zilele de 24, 25 şi 29
octombrie. Lucrările subcomisiei continuă, iar în urma audierilor, concluziile asupra
situaţiei constatate vor fi prezentate în plenul Comisiei pentru a fi hotărâte măsurile
care se impun a fi luate.
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