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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 28 şi 29 septembrie 2004

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-na deputat Ileana Stana

Ionescu (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi d-nii deputaţi Constantin Duţu (G.P. al PRM)

Vasile Puşcaş (G.P. al PSD). 

Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare. Comisia a

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

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi

combaterea pornografiei. Procedură de urgenţă. Dezbateri în vederea întocmirii raportului

suplimentar. La dezbateri au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc şi d-nul deputat Gheorghe Firczak. Comisia a hotărât

respingerea proiectului de Lege, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în

momentul votului (11 voturi pentru). 

2. Propunerea legislativă privind conferirea titlului de „Jurnalist de onoare“.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Iniţiatorul Propunerii, d-nul deputat Metin

Cerchez a anunţat că nu poate da curs invitaţiei de a lua parte la şedinţa Comisiei. La

dezbateri au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton

Árpád Francisc şi d-nul deputat Gheorghe Firczak. Comisia a hotărât respingerea

Propunerii legislative, cu unanimitate voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului

(11 voturi pentru). 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2004 pentru

completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. În calitatea de invitaţi au luat parte la lucrările Comisiei: d-nul Vasile Rusu  şi

d-nul Andrei Micu, secretar de stat şi respectiv consilier din partea Cancelariei primului

ministru, d-nul Mihail Vârtosu directorul secţiunii România a Asociaţiei Internaţionale

pentru  Publicitate şi d.na Irina Iliescu  reprezentant al aceleiaşi asociaţii. La dezbateri au

luat cuvântul domnul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-na deputat Eugenia
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Moldoveanu şi domnii deputaţi Adrian Gurzău şi Gheorghe Firczak. La încheierea

discuţiilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, adoptarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.90/2004 pentru

completarea Legii nr.148/2000 în forma prezentată.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 MÁRTON Árpád Francisc
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