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al şedinţelor din zilele de 18 şi 19 septembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 18 septembrie 2001, 19 deputaţi,

lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar, în ziua de 19 septembrie 2001, 19

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

Lucrările şedinţelor au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

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

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

Dezbateri generale. Comisia a decis amânarea dezbaterii, până la primirea documentaţiei

necesare pentru modificarea propunerii legislative, documentaţie care urmează să fie

realizată de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi, respectiv, de d-nul deputat Ioan

Onisei.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor

religioase recunoscute din România. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. A participat,

ca invitat, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-na consilier Luchiliana Alexe. Au

participat la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton

Árpád Francisc şi d-na deputat Monica Octavia Musca. Comisia a hotărât aprobarea

proiectului de lege, cu amendamente, unanimitatea voturilor celor prezenţi.

3. Diverse.

Membrii Comisiei au luat în dezbatere nivelul submediocru al unor emisiuni de

televiziune considerate a fi �de divertisment�, difuzate în ultimele câteva luni. Discuţia a

fost prilejuită de una dintre aceste emisiuni, care a fost transmisă de postul ProTV în ziua

de duminică, 16 septembrie 2001. Parlamentarii au mandatat preşedintele Comisiei să se

adreseze Consiliului Naţional al Audiovizualului, în legătură cu această situaţie, urmând

ca scrisoarea care va fi trimisă acestuia să fie dată publicităţii. Prin această scrisoare,
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membrii Comisiei vor cere Consiliului Naţional al Audiovizualului să se autosesizeze în

legătură cu amintita emisiune, prezentată de grupul Vacanţa mare şi să analizeze măsurile

care pot fi luate pentru stoparea proliferării prostului şi a obscenităţii.

A fost discutată situaţia înregistrată la Societatea Română de Radiodifuziune, din

cauza difuzării emisiunii Sfertul academic, realizată de d-nul Paul Grigoriu, în care

invitatul emisiunii a adus acuze grave Preşedintelui României. Membrii Comisiei au

considerat că respectiva emisiune a afectat imaginea postului public de radiodifuziune şi

că este necesară o delimitare netă a realizatorilor emisiunilor politice de opiniile

invitaţilor.
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