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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 14 şi 15 septembrie 2004

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind 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. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 16 din 1996 a Arhivelor

Naţionale şi Propunerea legislativă „Legea Arhivelor Publice“. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului suplimentar. Cele două Propuneri legislative au fost dezbătute, ca

urmare a deciziei Plenului Camerei Deputaţilor, din 13 septembrie 2004, de a retrimite

Propunerile la Comisie, pentru redactarea unui raport suplimentar. La dezbateri au

participat d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-nul secretar Márton Árpád

Francisc. Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să menţină raportul difuzat anterior.

2. Propunerea legislativă pentru declararea zonei de amplasare a Complexului

dacic din Munţii Orăştiei, a Complexului roman Ulpia Traiana Sarmizegestusa şi a

Complexului Micia ca obiectiv de interes naţional. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului. La dezbateri a luat parte, în calitate de invitat, d-nul Ioan Opriş, secretar de stat în

Ministerul Culturii şi Cultelor, care a declarat că Guvernul nu susţine Propunerea

legislativă. Au participat la discuţii, în afară de invitat, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nul deputat Gheorghe Firczak, care

este şi unul dintre iniţiatorii Propunerii. Propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu

unanimitate de voturi. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi

combaterea pornografiei. Procedură de urgenţă. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.

La dezbateri a luat parte, ca invitat, d-nul Ion Antonescu, secretar de stat în Ministerul

Culturii şi Cultelor. Au participat la discuţii, în afară de invitat, d-nul vicepreşedinte
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Mădălin Voicu şi d-na deputat Eugenia Moldoveanu. Proiectul de Lege a fost adoptat în

forma prezentată, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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