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

PROCES –VERBAL
al şedinţelor din zilele de 3 şi 4 iunie 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie 2003, au fost prezenţi, după
cum urmează: în ziua de 3 iunie, 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Monica Octavia
Muscă (G.P. al PNL) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar, în ziua de 4
iunie, 19 deputaţi, d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) fiind înlocuit cu d-na
deputat Viorica Afrăsinei.
Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine
de zi:
1.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naţional. Proiectul de Lege a fost aprobat cu
amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (12 voturi). La dezbateri au
luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin
Voicu şi d-nul deputat Ioan Onisei.
2.

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. Dezbateri în vederea redactării raportului suplimentar, ca urmare a
retrimiterii proiectului de Lege la Comisie. 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. Comisia a
hotărât, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 5 voturi contra), să menţină
raportul iniţial. La dezbateri au luat parte, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád
Francisc, d-na deputat Leonida Lari Iorga şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Eugen
Nicolicea, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu.
3.

Propunerea legislativă de „Lege a cărţii“. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor generale, în aşteptarea
Punctului de vedere al Guvernului. La dezbaterile procedurale au luat parte, în afară
de d-nul deputat Mitică Bălăeţ, în calitate de iniţiator, d-nul preşedinte Mihai Adrian
Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád
Francisc şi d-nii deputaţi Kelemen Hunor şi Ioan Onisei.
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