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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 5, 6 şi 7 octombrie 2004

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD). 

Şedinţele 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 pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi

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

suplimentar, proiectul de Lege fiind retransmis la Comisie ca urmare a hotărârii plenului

Camerei Deputaţilor în şedinţa din 5 octombrie a.c. La lucrările Comisiei a fost invitat, în

calitate de iniţiator d-nul Ion Antonescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi

Cultelor. La dezbateri au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc şi d-nii deputaţi Alexandru Sassu şi Gheorghe Firczak.

Membrii Comisiei au hotărât adoptarea cu modificări a proiectului de Lege, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului (11 voturi pentru). 

2. Proiectul de lege privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii

publice. Dezbateri în vederea reexaminării la solicitarea Preşedintelui României. La

discuţii au participat d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte

Mădălin Voicu şi d-na deputat Leonida Lari Iorga. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât

adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat, cu unanimitatea voturilor celor

prezenţi în sala în momentul votării (11 voturi pentru). 

3. Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor

istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului suplimentar, proiectul de Lege fiind retransmis la Comisie ca urmare

a hotărârii plenului Camerei Deputaţilor în şedinţa din 5 octombrie a.c. La dezbateri au

luat cuvântul d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu şi d-

nul deputat Adrian Gurzău. Membrii Comisiei au hotărât adoptarea cu modificări a
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proiectului de Lege, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sala în momentul votului

(11 voturi pentru). 

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana Stana IONESCU
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