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al ”edinþei din ziua de 2 februarie 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 16 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi MÆrton

` r p Æd Francisc (G.P. al UDMR), Radu “tefan Mazªre (independent) ”i Vasile Veti”anu

(G.P. al PNÞCD � Civic � Ecologist).

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

dnele. vicepre”edinte Ileana Filipescu Eugenia Moldoveanu ”i de dnul. secretar Puiu

Ha”otti. Comisia a adoptat, în unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul legii protejªrii monumentelor istorice. Continuarea dezbaterilor, în

vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaþi, din partea Ministerului Culturii,

dna. Delia Ruxandra Mucicª, secretar general, dnul. Sergiu Nistor, director general ”i dna.

Cezara Mucenic, membru al Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice. Au luat

cuvântul, în timpul dezbaterii, dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dnele. vicepre”edinte

Ileana Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu, dnul. secretar Puiu Ha”otti ”i dnii. deputaþi

Alexandru Ioan Badea, Simion Darie ”i Lazªr Lªdariu. Au fost dezbªtute ”i votate

articolele 42 � 52 din proiect. A fost introdus un nou articol, dupª articolul 42. Au fost

votate amendamente la aproape toate articolele dezbªtute.

2. Proiectul de Lege privind publicitatea. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Discuþiile au fost amânate pânª dupª încheierea dezbaterilor la proiectul Legii

protejªrii monumentelor istorice.

3. Propunerea legislativª privind �Legea bibliotecilor�. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Discuþiile au fost amânate pânª dupª încheierea dezbaterilor la

proiectul Legii protejªrii monumentelor istorice.

4. Diverse.

A fost analizat memoriul Consiliului Judeþean Hunedoara, faþª de situaþia gravª în

care se aflª siturile arheologice din zona Munþilor Orª”tiei. Comisia a constatat cª unele

dintre informaþiile privind distrugerile ”i furturile la care este supus patrimoniul cultural

naþional în aceastª zonª au fost, deja, semnalate de presª ”i sunt cunoscute de conducerea

Ministerului Culturii, care a ”i rªspuns la o interpelare în acest sens. Membrii Comisiei au

observat cª vestigiile din Munþii Orª”tiei se aflª într-o zonª care necesitª un regim special
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de protecþie ”i cª responsabilitªþile care revin autoritªþilor publice centrale ”i locale, în

conformitate cu prevederile legilor în vigoare, nu sunt asumate, fie din ignoranþª, fie din

neputinþª ”i, uneori, chiar din lipsª de interes. Din aceste cauze, þinând cont de gravitatea

situaþiei, Comisia a hotªrât sª invite reprezentanþii autorizaþi ai Ministerului Culturii, ai

Ministerului de Interne, ai Consiliului Judeþean Hunedoara, ai Serviciului Român de

Informaþii ”i pe cei ai unor autoritªþi ”i instituþii specializate locale, în ziua de 16 februarie

2000, pentru a gªsi cele mai bune soluþii de protejare a acestor monumente istorice.
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