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al şedinţelor din zilele de 19 şi 20 octombrie 2004

La lucrările Comisiei din ziua de 19 octombrie, au fost prezenţi 20 deputaţi din

totalul de 20, d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) fiind înlocuit cu d-nul deputat

Spiridon Nicu (G.P. al PSD), d-nul deputat Mădălin Voicu a fost înlocuit cu d-na deputat

Liana Naum (G.P. al PSD), d-nul deputat Eugen Nicolicea a fost înlocuit cu d-na deputat

Doina Dreţcanu (G.P. al PSD), iar în şedinţa din ziua de 20 octombrie au fost prezenţi 18

deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) şi d-nul deputat Sarkady Zsolt

(G.P. al UDMR). 

Şedinţele Comisiei 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 privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei

Mântuirii Neamului. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de invitaţi la

lucrările Comisiei au participat d-nul Ioan Opriş, secretar de stat în cadrul Ministerului

Culturii şi Cultelor, iar din partea organizaţiei neguvernamentale “Solidaritatea pentru

libertatea de conştiinţă” - d-nul Remus Cernea, director executiv şi d-na Ramona Şchiopu,

membru. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor celor

prezenţi în sala în momentul votului, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu

amendamente. La discuţii au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca, şi d-nii deputaţi

Alexandru Sassu, Gheorghe Firczak, Kelemen Hunor, Ioan Onisei, Adrian Gurzău şi Radu

Ciuceanu, preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din

Decembrie 1989. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. În urma dezbaterilor,

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, adoptarea cu

amendamente a proiectului de lege, raportul urmând a fi întocmit împreună cu Comisia
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parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989. La discuţii au luat parte d-nul

preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-na secretar Ileana Stana Ionescu, d-nele deputat

Eugenia Moldoveanu  şi Leonida Lari Iorga.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana Stana IONESCU
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