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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES �VERBAL

al şedinţelor din zilele de 16 şi 17 septembrie 2003

La lucrările Comisiei din ziua de 16 septembrie 2003, au fost prezenţi 18

deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în ziua de 17

septembrie, au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind d-nul deputat Mitică Bălăeţ (G.P. al

PRM), d-nul deputat Eugen Nicolicea ( G.P. al PSD), şi d-nul deputat Vasile Puşcaş

(G.P. al PSD).

Şedinţele Comisiei 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

50/2003 pentru ratificarea Acordului�cadru de împrumut dintre România

şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti, la 14

mai 2003, şi la Paris, la 22 mai 2003. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului. La lucrările Comisiei a luat parte, în calitate de invitat, d-nul

Lucian Josef, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. La

dezbateri au luat parte: domnul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

secretar Marton Arpad Francisc. Membrii Comisiei au hotărât cu

unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

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

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, în calitate de

invitaţi d-nul Cornel Todea, vicepreşedinte UNITER şi d-nul Nicolae

Scarlat, director ARCUB. După prezentarea generală făcută de d-nul

preşedinte Mihai Mălaimare, în calitate de iniţiator, au luat cuvântul d-nii



deputaţi Constantin Duţu şi Marton Francisc Arpad. Dezbaterea pe articole

urmează să aibă loc la proxima şedinţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003. Dezbateri în vederea

întocmirii avizului. Lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună

cu Comisia pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă şi culte a

Senatului. Având în vedere că Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul

Culturii şi Cultelor nu au fost reprezentaţi la nivel de miniştrii sau secretari

de stat, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritatea voturilor celor

prezenţi, amânarea discutării proiectului de lege pentru o dată ce urmează

a fi hotărâtă ulterior.

4. Diverse. A fost audiat, la cerere, d-nul deputat Ioan Miclea, în calitate de

iniţiator al Propunerii legislative privind înfiinţarea �MUZEULUI

DURERII�. Au luat cuvântul: d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul

vicepreşedinte Constantin Duţu, d-na deputat Leonida Lari Iorga şi d-nul

deputat Kelemen Hunor. Membrii Comisiei au hotărât susţinerea înfiinţării

acestui muzeu  ca secţie a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din

Cluj, în conformitate cu prevederile Legii muzeelor şi colecţiilor publice.

În acest sens s-a hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,

transmiterea unor scrisori d-lui Răzvan Theodorescu, ministru al Culturii şi

Cultelor şi Consiliului Judeţean Cluj. În urma discuţiilor, d-nul deputat

Ioan Miclea, a hotărât să-şi retragă propunerea legislativă.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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