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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 26, 27, 28, 29 ianuarie 2004

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, după cum urmează: în ziua de 26 ianuarie

2004, 14 deputaţi, lipsind d-na secretar Ileana Stana Ionescu (G.P. al Minorităţilor

Naţionale),  d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu (G.P. al PRM) d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P.

al PSD), în ziua de 27 ianuarie 2004, 17 deputaţi, lipsind d-na secretar Ileana Stana

Ionescu (G.P. al Minorităţilor Naţionale) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD), iar,

în zilele de 28 şi 29 ianuarie 2004, d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Şedinţele au fost conduse, în ziua de 26 ianuarie 2004, de d-nul secretar Márton

Árpád Francisc, iar, în zilele de 27, 28 şi 29 ianuarie 2004. alternativ, de d-nul preşedinte

Mihai Adrian Mălaimare şi de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu. Comisia a adoptat, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000

privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, d-nul deputat

Dorel Bahrin, iniţiatorul Propunerii legislative. Au luat parte la discuţii, în afară de invitat,

d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nul deputat Eugen Nicolicea.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (11 voturi), Propunerea

legislativă cu amendamente, ţinând cont de Punctul de vedere al Guvernului.

2. Propunerea legislativă privind �Legea cărţii�. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. La dezbateri au participat, ca invitaţi, d-na Victoria Stoian, consilier în

Ministerul Culturii şi Cultelor, d-nul Ion Tomescu, preşedintele Asociaţiei Publicaţiilor

Literare şi Editurilor din România (APLER), d-nul Dan Mircea Cipariu, director în

APLER, d-na Tatiana Stănculescu, vicepreşedintele Societăţii Editorilor din România,

Diana Petre, director în Societatea Editorilor din România,  d-na Mariana Seba,

vicepreşedintele Asociaţiei Patronatelor de Difuzare a Cărţii din România � AGORA şi

preşedintele Asociaţiei Librăriilor din România, d-na Marga Gheorghe, asistent al

preşedintelui Asociaţiei Difuzorilor şi Editorilor � Patronat al Cărţii (ADEPC), d-nul
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Mircea Ghiţulescu, secretarul Uniunii Scriitorilor din România, d-na Nicoleta Cofcinschi,

director şi d-nul Mircea Ionescu � Melineşti, consilier la COPY RO. Au participat la

dezbateri, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-na secretar

Ileana Stana Ionescu, d-na deputat Monica Octavia Muscă şi d-nul deputat Mitică Bălăeţ.

S-au încheiat dezbaterile generale.

3. Propunerea legislativă privind instituţiile de spectacole şi concerte. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului suplimentar. Dezbaterile s-au amânat, ca urmare a necesităţii

analizării, de către iniţiator, a punctelor de vedere emise de organizaţiile sindicale din

domeniu, şi care au sosit în ziua de 28 ianuarie 2004.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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