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

PROCES –VERBAL
al şedinţelor din zilele de 14 şi 15 mai 2003
La lucrările Comisiei din zilele de 14 şi 15 mai 2003, au fost prezenţi, 17
deputaţi, lipsind d-na deputat Irina Loghin (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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Institutului Cultural Român. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările
Comisiei au luat parte în calitate de invitaţi din partea Fundaţiei Culturale Române, dnul Augustin Buzura, preşedintele, şi d-na Angela Martin, director. În urma
dezbaterilor, proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
cu modificări. La dezbateri au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, dnul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, şi d-nii
deputaţi Mitică Bălăeţ, Hunor Kelemen şi Ioan Onisei.
2.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a

Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. La lucrările Comisiei au luat parte în
calitate de invitaţi din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul secretar de stat
Ioan Opriş, d-nul director Narcis Dorin Ion, d-nul Eugen Cadaru, consilier, şi d-nul
Aurelian Neculiţă, consultant. Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor,
ţinând cont de solicitarea ministrului culturii şi cultelor, transmisă Biroului Permanent
al Camerei Deputaţilor cu adresa nr. 2893 din 14.05.2003, motivată de necesitatea
primirii punctului de vedere din partea Comisiei Europene.

La dezbateri au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul
vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, şi d-nii deputaţi
Mitică Bălăeţ, Hunor Kelemen şi Ioan Onisei.
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