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PROCES -VERBAL 

al şedinţei din ziua de 3 februarie 1999 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind dnii. deputaţi Alexandru 

Sassu (G.P. al USD-PD) şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea şi de dna. 

vicepreşedinte Ileana Filipescu. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind protecţia patrimoniului cultural naţional mobil. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului (procedură de urgenţă). Au fost prezenţi, din 

partea Ministerului Culturii, dnele. Delia Ruxandra Mucică, secretar general, şi Anca 

Lăzărescu, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi dnii. Sergiu 

Nistor, director general, şi Ernest Oberländer – Târnoveanu, director. La dezbaterile 

generale au luat cuvântul invitaţii, care au susţinut proiectul de lege, dnul. secretar Puiu 

Haşotti şi dnii. deputaţi Alexandru Badea şi Dumitru Pâslaru. De asemenea, dl. deputat 

Radu Ghidău, care a dorit să ia parte la lucrările Comisiei, a făcut unele aprecieri cu 

privire la textul proiectului de Lege. A fost citit textul unei note transmise Comisiei de 

Serviciul de Informaţii Externe, cu privire la necesitatea unor noi măsuri legislative de 

protejare a patrimoniului cultural mobil. Au fost votate primele 9 articole din lege. Au luat 

parte la discuţii dl. preşedinte Gabriel Ţepelea, dna. vicepreşedinte Ileana Filipescu, dnul. 

secretar Puiu Haşotti şi dnii. deputaţi Alexandru Badea, Márton Árpád Francisc şi 

Dumitru Pâslaru. A fost solicitat Ministerului Culturii să aducă documente suplimentare 

pentru dezbaterea articolului 10.   

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. În lipsa avizului necesar de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

dezbaterile au fost amânate. 
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3. Propunerea legislativă privind restituirea la Academia Română a Fondului 

numismatic, filatelic şi a Fondului Casa Regală. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Din cauza convocării, în foarte scurt timp, a şedinţei Comisiei, nu au putut fi invitaţi 

reprezentanţii Academiei Române, ai Arhivelor Naţionale şi ai Muzeului Naţional de 

Istorie a României, urmând ca dezbaterile să fie reluate în prezenţa acestora. 

 

  PREŞEDINTE, 
 
 

Gabriel ŢEPELEA   

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


