
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă
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al şedinţelor din zilele de 9 şi 10 octombrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 9 octombrie 2001, 18 deputaţi,

lipsind d-na deputat Monica Octavia Musca (G.P. al PNL) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş

(G.P. al PSD), iar în ziua de 10 octombrie 2001 nu a absentat nimeni, grupurile

parlamentare ale PRM şi, respectiv, PSD, anunţând înlocuirea temporară a d-nei deputat

Irina Loghin (G.P. al PRM) cu d-nul Ştefan Lăpădat, şi respectiv, a d-nului deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD) cu d-nul deputat Endre Bereczki

Lucrările şedinţei 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. Propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din

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

Comisia a încheiat dezbaterile, hotărând, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,

adoptarea unui raport suplimentar privind adoptarea propunerii legislative cu

amendamente. Au participat la dezbateri d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nii

vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin Voicu, d-na deputat Leonida Lari Iorga şi d-nii

deputaţi Gheorghe Firczak, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu.

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

de Presă - ROMPRES. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca

invitaţi, din partea Ministerului Informaţiilor Publice, d-nul ministru Vasile Dâncu şi

d-nul director Daniel Diviricean, din partea Asociaţiei pentru Monitorizarea Presei, d-nul

preşedinte Mircea Toma, din partea Asociaţiei pentru Promovarea şi Protejarea Libertăţii

de Exprimare, d-na secretar Liana Ganea, din partea Asociaţiei Române pentru

Transparenţă, d-nul Alexandru Lăzescu � membru al consiliului �, şi, din partea

Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului � Comitetul Helsinki, d-na vicepreşedinte

Manuela Ştefănescu. Au participat la dezbateri, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai



2

Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád

Francisc, d-nele deputate Leonida Lari Iorga, Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa

Vasilescu, precum şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak, Eugen Nicolicea, Ioan Onisei şi

Alexandru Sassu. Comisia a încheiat dezbaterile generale, hotărând, la propunerea d-nului

secretar Márton Árpád Francisc, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, să amâne

dezbaterea pe articole, pentru proxima şedinţă, urmând ca, între timp, membrii Comisiei

să se poată documenta cu privire la caracterul unor prevederi prezente în Hotărârea

Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă �Rompres�, în

raport cu acquis-ul comunitar.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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