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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþelor din zilele de 28, 29 ”i 30 martie 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi, în ziua de 28 martie 2000, 18 deputaþi,

lipsind d-nul deputat Radu “tefan Mazªre (independent), în ziua de 29 martie 2000, 18

deputaþi, lipsind d-nul deputat Radu “tefan Mazªre (independent), iar în ziua de 30 martie

2000, 18 deputaþi, lipsind d-nul deputat Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþelor au fost conduse, alternativ, de d-nul pre”edinte Gabriel

Þepelea ”i de d-nele vicepre”edinte Ileana Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu.

Comisia a adoptat, în unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:

1. Propunerea legislativª privind dreptul la informaþie. Dezbateri în vederea

întocmirii avizului. ˛n urma discuþiilor, Comisia a avizat favorabil propunerea legislativª,

cu amendamente.

Au participat la dezbateri d-nele vicepre”edinte Ileana Filipescu ”i Eugenia

Moldoveanu, d-nul secretar Puiu Ha”otti, d-na deputat Monica Octavia Muscª ”i d-nii

deputaþi Alexandru Ioan Badea, Simion Darie, Slavomir Gvozdenovici, Adrian

Iorgulescu, Kakkassy SÆndor, Lazªr Lªdariu ”i MÆrton `rpÆd Francisc.

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenþiei privind accesul la informaþie,

participarea publicului la luarea deciziei ”i accesul la justiþie în problemele de mediu,

semnatª de România la Aarhus la 25 iunie 1998. Dezbateri în vederea întocmirii avizului.

˛n urma discuþiilor, Comisia a avizat favorabil proiectul de Lege, cu amendamente.

Au participat la dezbateri d-na vicepre”edinte Ileana Filipescu, d-nul secretar Puiu

Ha”otti ”i d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea, Kakkassy SÆndor, Lazªr Lªdariu ”i

MÆrton `rp Æd Francisc.

3. Proiectul de Lege privind publicitatea. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. La discuþii au luat parte invitaþi din partea Ministerului Industriei ”i Comerþului

- d-nul director Dan Stªnescu; a Oficiului pentru Protecþia Consumatorilor � d-nul director

Doru Cristiu; ”i a filialei România a Asociaþiei Internaþionale pentru Publicitate � d-na

pre”edinte Veronica Savanciuc. Proiectul de lege a fost dezbªtut integral, câteva
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articole rªmânând în suspensie, pânª la proxima ”edinþª.

 Au participat la dezbateri d-nul pre”edinte Gabriel Þepelea, d-na  vicepre”edinte

Ileana Filipescu, d-nul secretar Puiu Ha”otti ”i d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea,

Kakkassy SÆndor, Lazªr Lªdariu ”i MÆrton r̀pÆd Francisc.

4. Diverse.

A fost discutatª situaþia privatizªrii Editurii Minerv a. Pre”edintele Comisiei i-a

informat pe membri în legªturª cu rªspunsul primit de la Fondul Proprietªþii de Stat, ca

urmare a sesizªrii acestuia de cªtre Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în

masª. ˛n legªturª cu aceastª problemª, Comisia a”teaptª, în continuare, clarificªri din

partea Ministerului Culturii.
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