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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 2, 3, 4, şi 5 iulie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-na deputat Monica

Octavia Musca şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PDSR).

Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a cuprins:

1. Propunerea legislativă privind Legea Bibliotecilor. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l preşedinte Mihai

Mălaimare. A participat, ca invitat,  d-l consilier Robert Coravu din partea Ministerului

Culturii şi Cultelor. Au luat cuvântul: d-l preşedinte Mihai Mălaimare, d-l vicepreşedinte

Mădălin Voicu, d-nul secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Eugenia Moldoveanu,

d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak şi Kelemen Hunor. S-au dezbătut şi votat

cu amendamente, în unanimitate, articolele capitolelor VI, VII şi VIII ale propunerii

legislative. De asemenea,  au fost rediscutate definiţiile cuprinse în art. 1, 6 şi conţinutul

art. 14 şi 21. Pentru clarificarea problemelor apărute, membrii Comisiei au decis amânarea

discuţiei până la primirea unui punct de vedere din partea Ministerului Culturii şi Cultelor,

dezbaterea urmând a fi reluată cu ocazia şedinţelor ce sunt programate în luna august a.c.

2. Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

228/2000 privind protejarea monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Au luat cuvântul: d-l preşedinte Mihai Mălaimare, d-l vicepreşedinte Mădălin

Voicu, d-nii deputaţi  Kelemen Hunor şi Gheorghe Firczak. Având în vedere că, proiectul

Legii protejării monumentelor istorice urmează a fi promulgată, iar textul Ordonanţei reia

prevederile acestuia, s-a propus şi aprobat în unanimitate, întocmirea unui raport de

aprobare proiectului de Lege în forma prezentată de Senat.

3. Propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din

Nordul Moldovei ca obiective de interes naţional. Reexaminarea raportului Comisiei. Au

luat cuvântul: d-l preşedinte Mihai Mălaimare, d-nii deputaţi  Kelemen Hunor şi

Gheorghe Firczak, Ioan Onisei. Ţinând cont de propunerea unor membri ai Comisiei
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privind extinderea ariei geografice şi respectiv a numărului de monumente, s-a hotărât cu

majoritatea voturilor celor prezenţi reluarea discuţiilor în proxima şedinţă a Comisiei.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 MÁRTON Árpád Francisc
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