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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 5 aprilie 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi, 17 deputaþi, lipsind d-nul deputat Radu

“tefan Mazªre (independent) ”i d-nul Lazªr Lªdariu (G.P. al PUNR).

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

”i de d-na vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu.

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

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

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

(d-na consilier Viorica Dragomirescu), a Oficiului pentru Protecþia Consumatorilor (d-nul

director Doru Cristiu) ”i a filialei România a Asociaþiei Internaþionale pentru Publicitate

(d-nul pre”edinte onorific Mihail Vârtosu ”i d-na pre”edinte executiv Veronica

Savanciuc). Proiectul de lege a fost dezbªtut integral, rªmânând în suspensie numai art. 8,

pânª la proxima ”edinþª. ˛n cursul discuþiilor au luat cuvântul  d-na vicepre”edinte Eugenia

Moldoveanu, d-nul secretar Mªdªlin Voicu ”i d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea, ”i

MÆrton `rp Æd Francisc.

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 vederea întocmirii raportului. La discuþii  au luat parte, ca invitaþi , d-

na Delia Ruxandra Mucicª, secretar general al Ministerului Culturii, d-nul Cri”an

Mu”eþeanu, vicepre”edinte al Comisiei Naþionale de Arheologie, d-nul Mircea Babe”,

membru al aceleia”i Comisii, ”i d-nul Mircea Angelescu, ”ef de serviciu în Ministerul

Culturii.

S-a fªcut o prezentare generalª a textului Ordonanþei, subliniindu-se necesitatea

reglementªrilor specifice în domeniul protejªrii patrimoniului arheologic, care nu se

regªsec în textul proiectului de Lege privind protejarea patrimoniului cultural naþional

mobil. ˛n cursul dezbaterilor au luat cuvântul  d-na vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu,
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d-na deputat Monica Octavia Muscª, ”i d-nul deputat Alexandru Ioan Badea. Dezbaterea

Ordonanþei pe articole a fost amânatª pentru viitoarea ”edinþª.

PREªEDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

  Puiu HAªOTTI


