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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţei din zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2003

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

zi:

1. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură care

desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. La dezbateri au luat parte d-nul senator Grigore Zanc, în calitate de iniţiator,

d-nul Florin Rotaru, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na Ionela Prodan,

director în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na Maria Feczko, consiler în Ministerul

Culturii şi Cultelor, şi d-na Mariana Matache, şef de proiect pentru România al Asociaţiei

Universităţilor Populare Germane. Comisia a dezbătut şi a adoptat, cu modificări,

capitolele privind Căminul cultural, Casa de cultură, Universitatea populară şi Scoala

populară de arte şi meserii.

2. Proiectul Legii muzeelor şi colecţiilor publice. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. La dezbateri au luat parte d-nul senator Răzvan Theodorescu, în calitate de

iniţiator, d-nul Ioan Opriş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, şi d-nul

Narcis Dorin Ion, director în Ministerul Culturii şi Cultelor. După dezbaterea generală a

proiectului de lege, Comisia a analizat şi a adoptat, cu modificări, primul capitol al

proiectului.

3. Audierea reprezentanţilor Asociaţiei Editorilor din România, la invitaţia

Comisiei. Din partea Asociaţiei au luat parte la discuţii d-nul Silviu Lupescu,

vicepreşedinte, d-na Doina Marian, director executiv, şi d-nul Nicolae Cârstoiu, trezorier.

Comisia a hotărât să solicite Asociaţiei un documentar privind problemele pe care le

întâmpină editorii din Români în activitatea lor curentă.
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi, după cum urmează: în ziua de 25 februarie,

17 deputaţi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Musca (G.P. al PNL) şi d-nul deputat

Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), în ziua de 26 februarie, 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat

Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar în ziua de 27 februarie, 17 deputaţi, lipsind d-na deputat

Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
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