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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 27 şi 28 noiembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 27 noiembrie 2001, 16 deputaţi,

lipsind d-na deputat Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM) şi d-nii deputaţi Kelemen Hunor

(G.P. al UDMR) şi Eugen Nicolicea şi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar, în ziua de 28

noiembrie 2001, 16 deputaţi, lipsind d-na deputat Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM) şi

d-nii deputaţi Eugen Nicolicea, Vasile Puşcaş şi Alexandru Sassu (G.P. al PSD).

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu şi de d-nul secretar Márton Árpád

Francisc. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine

de zi:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia

juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat,

adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.

Proiectul a fost aprobat, în forma prezentată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Au

luat parte, la dezbateri, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád

Francisc şi d-na deputat Monica Octavia Musca. S-a propus corectarea unor erori de

traducere constatate în textul Convenţiei.

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

de Presă � ROMPRES. Dezbateri în continuare, în vederea întocmirii raportului. Au

participat, ca invitaţi, d-na Ioana Avădani, director al Centrului pentru Jurnalism

Independent şi d-na Manuela Ştefănescu, vicepreşedintele Asociaţiei pentru Apărarea

Drepturilor Omului � Comitetul Helsinki. Au fost dezbătute şi aprobate, cu modificări,

articolele 22 � 31 din propunerea legislativă. Cu aceasta, s-au încheiat dezbaterile la

capitolul III din propunerea legislativă.

La dezbateri au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nii vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton
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Árpád Francisc, d-nele deputate Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa Vasilescu, precum

şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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