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al ºedinþei din ziua de 17 octombrie 2000

La lucrãrile Comisiei au fost prezenþi 16 deputaþi, lipsind d-nii deputaþi Slavomir

Gvozdenovici (G.P. al Minoritãþilor Naþionale) ºi Adrian Iorgulescu (G.P. al

PNÞCD – Civic - Ecologist).

Lucrãrile ºedinþei au fost conduse, alternativ de d-nul preºedinte Gabriel Þepelea

ºi de d-l secretar Puiu Haºotti.

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

1. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã nr. 155/2000 privind

rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. A

participat, ca invitat, d-nul Ionicã Pârvu, consilier în Ministerul Culturii. Au participat la

dezbateri d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nul deputat Márton Árpád Francisc. Proiectul de

Lege a fost avizat favorabil, cu amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a

Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de

spectacol ºi interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Au participat la dezbateri d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nul deputat

Márton Árpád Francisc. Proiectul de Lege a fost avizat favorabil, în forma prezentatã, cu

unanimitatea voturilor celor prezenþi.

3. – 4. Proiectul Legii bibliotecilor ºi Propunerea legislativã privind „Legea

bibliotecilor“. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii raportului. Au luat parte, ca

invitaþi, d-nul Traian Brad, preºedinte ºi d-na Silvia Nestorescu, secretar general – din

partea Asociaþiei Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România -, d-nul Florin

Rotaru, preºedintele Asociaþiei Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din Bucureºti, d-na

Marilena Guga ºi d-nul Ionicã Pârvu, consilieri în Ministerul Culturii, ºi d-nul Dan Matei,

directorul Institutului de Memorie Culturalã. Au participat la dezbateri d-nul secretar Puiu

Haºotti ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea, Simion Darie ºi Lazãr Lãdariu. Comisia a
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dezbãtut o parte din definiþiile propuse în textul legii. La propunerea d-lui deputat Simion

Darie, dupã audierea formulãrilor prezentate, s-a decis ca membrii Comisiei sã reia

dezbaterea la proxima ºedinþã, dupã primirea propunerilor de amendamente formulate de

asociaþiile profesionale în domeniu.

PREªEDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

  Puiu HAªOTTI


