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PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 31 martie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind dnul. deputat Vasile

Veti”anu (Grup Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist) ”i dna deputat Iorga Leonida

Lari (Grup Parlamentar al PRM).

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

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

1. Proiectul de Lege privind protecþia patrimoniului cultural naþional mobil.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului (procedurª de urgenþª). Au participat, din partea

Ministerului Culturii, dna. Adriana Tªnªsescu, director general, dnul. Ernest

Oberländer � Târnoveanu, director, dna. Dorana Co”oveanu, consilier al ministrului, dna.

Anca Lªzªrescu, vicepre”edintre al Comisiei Naþionale a Muzeelor, dna. Ani”oara

Pamfilie ”i dnul. Ionicª Pîrvu, consilieri. A luat parte, ca invitat, pre”edintele Societªþii

Colecþionarilor de Artª din România, dl. Vasile Parizescu. Dupª dezbateri, au fost votate

urmªtoarele capitole: capitolul V (articolele 36 � 40), referitor la protecþia ”i pªstrarea

bunurilor culturale mobile, capitolul VI (articolele 41 � 44), referitor la conservarea ”i

restaurarea bunurilor culturale mobile clasate, capitolul VII (articolele 45 � 46), referitor

la finanþarea activitªþilor de descoperire, cercetare, expertizare, clasare, evidenþª,

conservare, restaurare, protecþie ”i punere în valoare a bunurilor culturale mobile ”i

capitolul VIII (articolele 47 � 50), referitor la organisme ”i instituþii specializate. La

dezbateri au luat parte dna.deputat Mona Octavia Muscª, dnul. secretar Puiu Ha”otti, ”i

dnii. deputaþi Alexandru Ioan Badea, Lazªr Lªdariu, MÆrton `rpÆd Francisc, Kakassy

Sandor.  Comisia a hotªrât sistarea discuþiilor la titlul capitolului VIII, art.51.

2. Celelalte proiecte de lege ”i propuneri legislative aflate pe ordinea de zi au fost

amânate.

3. Diverse.
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Dl. pre”edinte Gabriel Þepelea a informat membrii Comisiei cu privire la

materialul transmis de Direcþia Culturª Scrisª � Biblioteci din Ministerul Culturii,

referitor la componenþa Comisiei Naþionale pentru Culturª Scrisª, precum ”i listele

cªrþilor apªrute cu sprijinul Ministerului Culturii, cu titlu de comandª de stat pentru anii

1997 ”i 1998.

S-a dat citire scrisorii adresate Comisiei de cªtre Academia Românª în legªturª cu

solicitarea de a se þine seama în cadrul Legii privind prelungirea contractelor de închiriere,

de categoria clªdirilor din Patrimoniu , ocupate în prezent de fundaþii ”i organizaþii

neguvernamentale. S-a propus susþinerea unei intervenþii în legªturª cu acest subiect în

momentul discutªrii acestei legi în plenul Parlamentului.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


