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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 11 mai 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi, 15 deputaþi, lipsind d-nii deputaþi Adrian

Iorgulescu (G.P. al PNÞCD�Civic�Ecologist), Kakassy SÆndor (G.P. al UDMR), Marton

Arpad Francisc (G.P. al UDMR) ”i Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, de d-nul pre”edinte Gabriel Þepelea.

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

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

raportului. A fost discutatª propunerea înaintatª de Oficiul pentru Protecþia

Consumatorului în legªturª cu reformularea articolului 8, privind publicitatea

comparativª. Au luat cuvântul d-nul pre”edinte Gabriel Þepelea, dnul. secretar Mªdªlin

Voicu, dnii. deputaþi Lazªr Lªdariu, Slavomir Gvozdenovici. ˛n vederea clarificªrii unor

probleme apªrute în cursul discuþiilor Comisia a hotªrât amânarea votului pentru

urmªtoarea ”edinþª.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000 privind

protecþia patrimoniului arheologic ”i declararea unor situri arheologice ca zone de interes

naþional. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii raportului. Au avut loc dezbateri

generale cu privire la problematica ce constituie subiectul Ordonanþei. Au luat cuvântul

d-nul pre”edinte Gabriel Þepelea, dnii. secretari Mªdªlin Voicu ”i Puiu Ha”otti, dnii.

deputaþi Lazªr Lªdariu, Slavomir Gvozdenovici ”i Darie Simion. Comisia a hotªrât ca

dezbaterea pe articole sª se facª în prezenþa unor speciali”ti în domeniu, ce urmeazª a fi

invitaþi la urmªtoarea ”edinþª.

3. Diverse.

Dl. pre”edinte Gabriel Þepelea a informat Comisia în legªturª cu întrevederea

avutª cu dl. Freimut Duwe, Reprezentant pentru libertatea presei din partea OSCE. ˛n

cadrul discuþiilor s-au conturat puncte de vedere comune cu privire la libertatea ”i

responsabilitatea celor care lucreazª în acest domeniu. Dl. pre”edinte a propus ca
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soluþionarea cazurilor de încªlcare a deontologiei profesionale, sª fie fªcutª în baza unor

sancþiuni elaborate de Clubul Român de Presª.

Comisia a fost informatª în legªturª cu 2 adrese sosite din partea Ministerului

Afacerilor Externe al României, privind începerea negocierilor de aderarea Românie la

Uniuniea Europenª ”i semnarea Protocolului adiþional la Convenþia Europeanª privind

Televiziunea Transfrontierª.

S-a analizat situaþia prezentatª de pre”edintele Uniunii Arti”tilor Plastici din

România, în legªturª cu problema studiourilor de creaþie aflate în case naþionalizate.

Comisia a hotªrât trimiterea documentelor la Comisia de specialitate a Senatului în

vederea analizªrii propunerilor de amendare a Legii.

˛n legªturª cu situaþia monumentelor din Munþii Orª”tiei, ca urmare a adresei

Comisiei, nr. XVIII/10/24.02.2000, înaintatª Ministerului de Interne, s-a analizat

rªspunsul primit cu privire la asigurarea pazei obiectivelor din judeþul Hunedoara. S-a

hotªrât înaintarea documentelor Prefecturii Judeþului Hunedoara, cu recomandarea de a

impulsiona activitatea autoritªþilor din subordine pentru protejarea monumentelor istorice

aflate în aceastª zonª, înscrise de curând pe Lista Patrimoniului Mondial.

˛n încheierea ”edinþei membrii Comisiei au primit vizita dnei. Ileana Ursu ”i a dlui.

Milan NenadiŁ, membri ai Uniunii Scriitorilor de la Belgrad, autori ai unui volum

traduceri din poezia eminescianª, recent lansat la Belgrad, acþiune înscrisª în lista

manifestªrilor dedicate Anului Eminescu.

PREªEDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

  Mãdãlin VOICU


