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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 15 septembrie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 16 deputaþi, lipsind dna. deputat Leonida

Iorga Lari (G. P. al PRM) ”i dnii. deputaþi Radu “tefan Mazªre (independent) ”i Vasile

Veti”anu (G. P. al PNTCD-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 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 79/1998 privind

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

raportului.

Þinând cont de faptul cª, de mai bine de un an de zile, Comisia a”teaptª avizul

Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci pentru acest proiect de Lege, deputaþii au hotªrât

în”tiinþarea Biroului permanent al Camerei Deputaþilor în legªturª cu neprimirea, pânª

acum, a avizului. ˛n cazul în care, nici dupª acest demers nu va fi primit avizul, Comisia

va întocmi raportul fªrª sª mai a”tepte acest document.

2. Proiectul de Lege privind unele mªsuri pentru asigurarea drepturilor de

proprietate intelectualª în cadrul operaþiunilor de vªmuire. Au fost continuate dezbaterile

generale în vederea întocmirii avizului. A participat, ca invitat, dna. Rodica Pîrvu, director

general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

La dezbateri au participat dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea ”i dnul. deputat MÆrton

` r p Æd. Constatându-se unele deficienþe de informare, membrii Comisiei au hotªrât sª

invite, pentru proxima ”edinþª a Comisiei la care va fi reluatª dezbaterea acestui proiect de

lege, ”i un reprezentant al Direcþiei Generale a Vªmilor. Totodatª, deputaþii au solicitat sª

fie informaþi în legªturª cu prevederile tratatelor internaþionale în acest domeniu.

3. Proiectul Legii protejªrii monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii
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raportului. Au participat, ca invitaþi, dnul. Sergiu Nistor, director general în Ministerul

Culturii, ”i dna. Cezara Mucenic, membru al Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.

Au fost dezbªtute ”i votate primele 11 articole din proiectul de Lege. Au participat la

dezbateri dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnii.

secretari Puiu Ha”otti ”i Mªdªlin Voicu  ”i dnii. deputaþi Alexandru Badea, Lazªr Lªdariu

MÆrton `rp Æd ”i Dumitru Pâslaru.

4. Diverse.

Comisia a analizat o parte din sesizªrile primite în timpul vacanþei parlamentare ”i

a decis sª li se rªspundª petenþilor în cel mai scurt timp posibil.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


