PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES –VERBAL

al şedinţelor din zilele de 6, 7 şi 8 mai 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 mai 2003, au fost prezenţi, după
cum urmează: în ziua de 6 mai, 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P.
al PSD), în ziua de 7 mai, 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Ileana Stana Ionescu (G.P.
al Minorităţilor Naţionale) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în ziua de
8 mai, 16 deputaţi, lipsind d-na deputat Ileana Stana Ionescu (G.P. al Minorităţilor
Naţionale) şi d-nii deputaţi Mihai Adrian Mălaimare şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, în
zilele de 6 şi 7 mai şi, respectiv, de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, în ziua de 8
mai.
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine
de zi:
1.

Proiectul

de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Institutului Cultural Român. Dezbateri generale în vederea întocmirii raportului. La
dezbateri au luat parte d-nul Augustin Buzura, preşedintele Fundaţiei Culturale
Române, şi d-na Angela Martin, director. După dezbateri, Comisia a votat, cu
modificări, primele 8 articole ale proiectului de Lege. La dezbateri au luat parte d-nul
preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin
Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscă şi
d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Hunor Kelemen şi Ioan Onisei.
2. Audierea candidaţilor pentru ocuparea unui post de titular şi a unui post de
supleant în Consiliul Naţional al Audiovizualului, la propunerea Guvernului.
Audierea a avut loc în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură, culte, artă

şi mijloace de informare în masă a Senatului. Au fost audiaţi d-nul Radu Teodorel –
pentru funcţia de membru titular – şi d-na Anne Marie Rose Jugănaru – pentru funcţia
de membru supleant. După audiere, Comisiile au votat recomandarea numirii
candidaţilor pe posturile vacante, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. La
dezbateri au luat cuvântul d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-nul senator
Grigore Zanc.
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