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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei Comisiei, din ziua de 11 noiembrie 1998

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 19 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi Radu

“tefan Mazªre (independent) ”i Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea

”i de dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu.

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

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 79/1998 privind

organizarea ”i funcþionarea Fondului Cultural Naþional. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Comisia a decis amânarea dezbaterilor pentru proxima ”edinþª, în a”teptarea

avizului Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci.

2. Proiectul de Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr. 48/1992 a

audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Comisia a încheiat dezbaterile

generale, urmând ca la viitoarea ºedinþã sã treacã la dezbaterea pe articole.

În cadrul dezbaterilor, Comisia a hotãrât sã propunã modificarea propunerii iniþiate

de dl. deputat Mihail Nicã, în sensul preluãrii prevederilor din directiva 552/1989 a

Consiliului Comunitãþii Europene (textul consolidat).

3. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor.

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În cadrul dezbaterilor generale a fost remarcat

faptul cã mai multe prevederi ale proiectului de lege afecteazã regimul de avizare pentru

monumentele istorice.

Dupã încheierea dezbaterilor generale, Comisia a hotãrât continuarea discuþiilor

dupã primirea opiniei specialiºtilor Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.

4. Propunerea legislativã privind „Legea bibliotecilor“. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. A participat dl. deputat Miticã Bãlãeþ, iniþiatorul propunerii, care a
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fãcut o prezentare generalã a textului, urmând ca dezbaterile sã fie continuate dupã

primirea Punctului de vedere al Guvernului ºi în prezenþa reprezentanþilor Ministerului

Culturii.

Faþã de prezentarea fãcutã, dnii. deputaþi Marton Arpad Francisc, lazãr Lãdariu,

Alexandru Badea ºi Vasile Vetiºanu i-au fãcut dlui. deputat Bãlãeþ propuneri concrete de

îmbunãtãþire a textului legislativ.

5. Audierea dlui. Radu Varia, în legãturã cu stadiul restaurãrii Coloanei fªrª

sfâr”it . Audierea a avut loc în absenþa delegaþilor Ministerului Culturii, care au solicitat sã

fie scuzaþi pentru a nu putea lua parte, din motive obiective, la aceastã audiere. Dl. Varia a

prezentat opinia sa faþã de motivele care au dus la apariþia unor blocaje în colaborarea

Fundaþiilor Internaþionale „Constantin Brâncuºi“ cu Ministerul Culturii. A fost fãcutã o

largã expunere în legãturã cu istoricul activitãþilor de restaurare a Coloanei, insistându-se

asupra rolului Fundaþiilor în atragerea unor fonduri din strãinãtate. Membrii Comisiei au

hotãrât sã cearã ºi opinia Ministerului Culturii, înainte de a se pronunþa în legãturã cu

situaþia creatã.

6. Diverse.

Au fost analizate memoriile sosite pe adresa Comisiei în ultima sªptªmânª.

Membrii Comisiei au decis în legªturª cu rªspunsurile care urmeazª sª fie formulate.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI
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