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PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 18 mai 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi, 15 deputaþi, lipsind dl. secretar Mªdªlin

Voicu, d-nii deputaþi, Kakassy SÆndor (G.P. al UDMR), Vasile Veti”anu (G.P. al

PNÞCD-Civic-Ecologist) ”i Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse alternativ, de dnul pre”edinte Gabriel Þepelea ”i

de dna vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu.

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

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

raportului. A fost rediscutat art. 8.

Au luat parte invitaþi din partea Ministerului Industriei ”i Comerþului, dna. Viorica

Dragomirescu, a Oficiului pentru Protecþia Consumatorilor, dna. Constanþa Mateianu ”i a

filialei România a Asociaþiei Internaþionale pentru Publicitate, dna. Veronica Savanciuc.

˛n cursul discuþiilor au luat cuvântul  dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte

Eugenia Moldoveanu ”i dnul. deputat Lazªr Lªdariu. Atât iniþiatorii Proiectului de Lege,

cât ”i membrii Comisiei au fost de acord cu varianta de reformulare a art. 8 prezentatª de

Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor. Votul final al Legii va fi dat în urmªtoarea

”edinþª a Comisiei.

2. Proiectul de lege penru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000 privind

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

naþional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au fost invitaþi la discuþii din partea

Ministerului Culturii dna. secretar general Delia Ruxandra Mucicª ”i dl. director Mircea

Victor Angelescu, din partea Muzeului Naþional de Istorie a României dl. director general

Cri”an Mu”eþeanu ”i din partea Comisiei Naþionale pentru Arheologie dl. pre”edinte

Alexandru Barnea ”i dl. vicepre”edinte Mircea Babe”. Comisia a procedat la dezbaterea pe

articole, la discuþii luând parte dl. pre”edinte Gabriel Þepelea, dnele. vicepre”edinte Ileana
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Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu, dl. secretar Puiu Ha”otti, dnii. deputaþi Alexandru Ioan

Badea, Lazªr Lªdariu ”i Adrian Iorgulescu. Proiectul de Lege a fost aprobat cu modificªri

prin unanimitatea voturilor celor prezenþi.

3. Diverse.

˛n finalul dezbaterilor, dl. pre”edinte Gabriel Þepelea a fªcut Comisiei o prezentare

a adresei nr. 437 a Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor. ˛n aceasta, dnii. deputaþi

Octavian Bot, Mircea Cazacu, Mircea Co”a ”i dnele. deputat Lia Galic ”i Ana Maria Biri”

solicitau ca timpii de antenª ce li se cuvin potrivit legii, în campania electoralª, sª fie

cumulaþi în favoarea Uniunii Forþelor de Dreapta. Comisia a aprobat cu unanimitatea

voturilor celor prezenþi.

PREªEDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

  Puiu Haºotti


