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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţelor din zilele de 11 şi 12 septembrie 2001

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 11 şi 12 septembrie 2001,  având 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.

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,

din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-na consilier Luchiliana Alexe. Comisia a

hotărât amânarea dezbaterilor, pentru a permite iniţiatorului pregătirea unor propuneri de

îmbunătăţire a textului ordonanţei.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei

Deputaţilor şi al Comisiei pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă a

Senatului. Au participat, ca invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor,

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. După

dezbaterea, în comun, a proiectului de lege, comisiile au hotărât, cu majoritatea voturilor

celor prezenţi, să îl avizeze favorabil, în forma prezentată.

Din numărul total al membrilor Comisiei (20) au absentat, după cum urmează: în

ziua de 11 septembrie 2001, d-nul secretar Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR) şi

d-nii deputaţi Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi Vasile Puşcaş

(G.P. al PSD); în ziua de 12 septembrie 2001, d-nul secretar Márton Árpád Francisc (G.P.
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al UDMR) şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak, Slavomir Gvozdenovici (G.P. al

Minorităţilor Naţionale) şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
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