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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 14 aprilie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 18 deputaþi, lipsind dnul. deputat Alexandru

Ioan Badea (G.P. PNÞCD � Civic � Ecologist).

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

Þepelea ”i de dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu.

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, dnele. Delia Ruxandra Mucicª, secretar general, Adriana Tªnªsescu,

director general, Ani”oara Pamfilie, consilier, dnii. Marin Niculescu ”i Ionicª Pîrvu,

consilieri, ”i dna. Anca Lªzªrescu, vicepre”edintre al Comisiei Naþionale a Muzeelor. A

laut parte, ca invitat, pre”edintele Societªþii Colecþionarilor de Artª din România, dl.

Vasile Parizescu. Dupª dezbateri, au fost votate articolele 51 � 75. La dezbateri au luat

cuvântul, în afarª de invitaþi, dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana

Filipescu, dnii. secretari Puiu Ha”otii ”i Mªdªlin Voicu, precum ”i dnii deputaþi Slavomir

Gvozdenovici, Adrian Iorgulescu, Lazªr Lªdariu ”i MÆrton ` r pÆd Francisc.

Dupª votarea ultimului articol din proiect  (75), Comisia a hotªrât sª amâne votul

pentru 14 formulªri ( paragrafe, alineate sau chiar articole întregi, la articolele 12, 21, 22,

23, 27, 38, 40, 43, 48, 55, 62 ”i 70), din întreg cuprinsul proiectului de Lege, care urmeazª

sª fie definitivate la proxima ”edinþª, când a fost programat ”i votul final.  Pentru

pregªtirea formei în care articolele rªmase în divergenþª urmeazª sª fie supuse la vot, a

fost desemnat un grup de experþi ai Camerei Deputaþilor ”i ai Ministerului Culturii.

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

amânate  pentru ”edinþa urmªtoare .

3. Diverse.



Au fost analizate memoriile primite în ultima perioadª de timp pe adresa Comisiei ,

urmând sª fie transmise petenþilor rªspunsurile cuvenite .

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


