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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES �VERBAL

al şedinţelor din zilele de 30 septembrie, 1 şi 2 octombrie 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie 2003, au fost

prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD). În ziua de 30

septembrie 2003, d-nul deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) a fost înlocuit de d-na

deputat Viorica Afrăsinei.  La şedinţa Comisiei din ziua de 2 octombrie a.c., au fost

prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL) şi 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. Legea privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A participat d-nul senator George

Pruteanu, în calitate de iniţiator. La dezbateri au luat parte, în afară de invitat, d-

nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi

d-nii deputaţi Eugen Nicolicea, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu. La propunerea d-

lui deputat Alexandru Sassu, Comisia a hotărât solicitarea unui punct de vedere

din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu privire la ceea ce

urmează să se dezbată din lege, având în vedere faptul că Senatul a eliminat

textele care făceau obiectul cererii de reexaminare dar că, pe de altă parte, textul

rămas prezintă unele deficienţe, care n-ar putea fi corectate decât prin amendarea

legii.

2. Propunerea legislativă privind instituţiile publice de spectacole şi concerte.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A participat d-nul Nicolae Scarlat, A



participat d-nul Nicolae Scarlat, directorul Centrului pentru Proiecte Culturale al

Municipiului Bucureşti. A fost dezbătute capitolele III şi IV ale Propunerii

legislative,  fiind supuse votului amendamentele prezentate. La dezbateri au luat

parte, în afară de invitat, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-na secretar Ileana Stana Ionescu, d-nul secretar

Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Leonida Lari Iorga şi Eugenia

Moldoveanu, precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ şi Ioan Onisei.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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