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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 23, 24 şi 25 septembrie 2003

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD).

Lucrările şedinţelor au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

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

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi, d-nii Nicolae Scarlat,

directorul Centrului pentru Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti, Déméter András,

directorul Teatrului Maghiar din Timişoara, şi Victor Ioan Frunză, regizor. Comisia a

dezbătut şi a adoptat, cu amendamente, capitolele I, II, V şi VI din Propunerea legislativă.

La dezbateri au luat parte, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare,

d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu, d-na secretar Ileana Stana Ionescu, d-nul secretar

Márton Árpád Francisc, d-na deputat Eugenia Moldoveanu şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ,

Ion Dolănescu şi Ioan Onisei.

2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, în Municipiul Cluj-Napoca, a

�Muzeului Durerii�, secţie a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. Ca urmare a faptului că iniţiatorii nu au retras propunerea

legislativă, în intervalul de timp scurs de la ultima dezbatere privitoare la această

propunere legislativă, Comisia a decis adoptarea raportului de respingere a Propunerii,

propus încă de la prima şedinţă în care s-a dezbătut această Propunere legislativă, la 27

august 2003.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

69/2003 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea

indemnizaţiei de merit. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Comisia de adoptat

proiectul de Lege cu amendamente. La dezbateri au participat d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ,
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şi Ioan Onisei.

4. 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 comun. Şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă a Senatului nu a putut avea loc din cauza lipsei cvorumului de lucru.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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