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 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 2 septembrie 1998, având următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 11/1998 pentru 

instituirea Ordinului „Steaua României“. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au 

fost deschise dezbaterile generale. 

 2. Propunerea legislativă privind „Legea bibliotecilor“. Dezbaterile în vederea 

avizării au fost amânate pentru proxima şedinţă, pentru a permite iniţiatorului să vină cu 

unele modificări. 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1996 a 

„Arhivelor Naţionale“. Dezbaterile în vederea avizării au fost amânate pentru şedinţa 

următoare, la care va lua parte iniţiatorul propunerii. 

 4. Propunerea legislativă privind restituirea bunurilor preluate de stat din 

patrimoniul Academiei Române. Dezbaterile în vederea avizării au fost amânate pentru a 

se solicita punctul de vedere al Academiei Române în legătură cu prevederile iniţiativei 

legislative. 

 5. Diverse. 

 Membrii Comisiei au salutat încheierea formalităţilor pentru cumpărarea casei din 

Ploieşti în care a locuit poetul Nichita Stănescu şi în care urmează să fie deschis un 

muzeu. Iniţiativa a fost sprijinită constant, în ultimii 4 ani, de membrii Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, recentul eveniment fiind unul pentru care au 

fost depuse eforturi susţinute, din partea întregii Comisii. 

  Comisia a fost informată cu privire la stadiul pregătirilor pentru organizarea 

Mesei Rotunde Memorie şi istorie. Statele europene faţă cu drepturile cetăţenilor în sec. 
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XXI, care va avea loc la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, în zilele de 25 şi 26 

septembrie 1998, la iniţiativa Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

a Camerei Deputaţilor şi la care şi-au anunţat participarea prestigioşi specialişti în 

domeniul arhivelor, din mai multe ţări europene. 

 Comisia a decis să invite, la următoarele sale şedinţe, conducerile Ministerului 

Culturii şi ale Consiliului Naţional al Audiovizualului, în vederea discutării unor 

probleme importante privind instituţiile culturale şi, respectiv, activitatea de acordare a 

licenţelor de emisie. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 5, lipsind dnii. deputaţi 

Alexandru Sassu, Victor Babiuc (G.P. al USD-PD), Eugen Nicolicea, Dumitru Pâslaru 

(G.P. al PDSR) şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 
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