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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 12 mai 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi Radu

“tefan Mazªre (independent) ”i Dumitru Pâslaru (G. P. al PDSR).

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 aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 5/1999 privind

declararea Municipiului Sibiu ”i a zonei înconjurªtoare ca obiectiv de interes naþional.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraþie publicª,

amenajarea teritoriului ”i echilibru ecologic, din partea cªreia a participat dl. deputat

Romeo Trifu. Din partea Ministerului Culturii au fost invitaþi dna. Maria Berza, secretar

de stat, dna. Delia Ruxandra Mucicª, secretar general, ”i dl. Sergiu Nistor, director

general.

Au fost reanalizate textele aflate în divergenþª între cele douª Comisii . Dupª

dezbateri, au fost votate articole redactate de comun acord de reprezentanþii Comisiilor , cu

unanimitatea voturilor celor prezenþi.

Proiectul de lege a fost aprobat, în ansamblu, cu amendamentele prezentate, cu

unanimitatea voturilor celor prezenþi.

2. Raportul privind rezultatele financiare ”i contul de execuþie bugetarª la 31

decemrbie 1998 ale Societªþii Române de Televiziune.  Dezbateri în vederea întocmirii

raportului comun. Au început dezbaterile generale, urmând ca acestea sª fie reluate la

proxima ”edinþª , când se va insista asupra detaliilor financiare ale raportului Societªþii

Române de Televiziune .

3. Diverse.

Comisia a fost informatª , de invitaþii prezenþi din partea Ministerului Culturii, cu

privire la împrejurªrile retrocedªrii sculpturii Supliciu, de Constantin Brâncu”i                  
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� confiscatª de miliþie în 1988 -, cªtre mo”tenitorul fostului proprietar.  Dnii. deputaþi

Gabriel Þepelea, MÆrton `rpÆd Francisc ”i Lazªr Lªdariu au subliniat importanþa gestului

retrocedªrii statuii, înainte, chiar de apariþia legii patrimoniului cultural naþional mobil.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Mãdãlin VOCIU


