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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

S I N T E Z A

lucrªrilor ”edinþelor din ziua de 4 noiembrie 1998

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª ”i-a desfª”urat

lucrªrile în ziua de 4 noiembrie 1998, având urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 129/1998

privind declararea ca zonª de interes naþional a unui ansamblu din perimetrul central al

municipiului Bucure”ti, incluzând Noul Centru Civic ”i Centrul Istoric ”i stabilirea

condiþiilor de realizare a investiþiilor pentru ansamblul urbanistic din aceastª zonª.

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. A participat secretarul general al Ministerului

Culturii, dna. Delia Ruxandra Mucicª. Proiectul a fost avizat favorabil, cu modificªri.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 51 privind

îmbunªtªþirea sistemului de finanþare a programelor ”i proiectelor culturale. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. A participat secretarul general al Ministerului Culturii, dna.

Delia Ruxandra Mucicª. Proiectul a fost avizat favorabil, cu modificªri.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 79/1998 privind

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

raportului. Dupª încheierea dezbaterilor generale, Comisia a hotªrât întreruperea

discuþiilor, pânª la primirea avizului Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci.

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

întocmirii raportului. Comisia a hotªrât amânarea dezbaterilor generale, pânª la primirea

punctului de vedere al Guvernului cu privire la aceastª propunere legislativª.

5. Propunerea legislativª privind restituirea bunurilor preluate de stat din

patrimoniul Academiei Române. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Comisia a

hotªrât sª avizeze nefavorabil aceastª propunere legislativª.

6. Diverse.

Comisia a fost informatª cu privire la conþinutul notei adresate de Directorul general al
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Societªþii Române de Televiziune, ca urmare a ”edinþei comune a Comisiilor pentru

culturª, arte, mijloace de informare în masª din Camera Deputaþilor ”i Senat, din ziua de

21 octombrie 1998, prin care se comunicª mªsurile luate de conducerea Societªþii

Române de Televiziune cu privire la propunerile Comisiilor.

Comisia a fost informatª în legªturª cu problemele discutate la Masa rotundª

Memorie ”i istorie: statele europene ”i drepturile cetªþenilor secolului al XXI-lea, ale

cªrei lucrªri s-au desfª”urat sub patronajul Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de

informare în masª ”i în organizarea Camerei Deputaþilor din România ”i a Ministerului

Culturii ”i al Comunicªrii din Franþa, cu sprijinul Consiliului Internaþional al Arhivelor ”i

sub egida Consiliului Europei, în zilele de 25 � 26 septembrie 1998 la Palatul

Parlamentului. ˛n acest context, membrii Comisiei au hotªrât sª invite, pânª la sfâr”itul

lunii noiembrie, reprezentanþii Ministerului de Interne, ai Ministerului Culturii ”i ai

Arhivelor Naþionale ale României, pentru o discuþie privitoare la situaþia arhivelor din

România.

Au fost discutate memoriile ”i scrisorile sosite pe adresa Comisiei în ultimele

sªptªmâni.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 3, lipsind dnii. deputaþi

Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minoritªþilor Naþionale), Radu “tefan Mazªre

(independent) ”i Alexandru Sassu (G.P. al USD � PD).

PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


