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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 2 decembrie 1998

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

lucrªrile în ziua de 2 decembrie 1998, având 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. ˛n lipsa avizului Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci, dezbaterile au fost

amânate.

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

întocmirii raportului. Deoarece nu s-a primit punctul de vedere al Ministerului Culturii în

legªturª cu aceastª propunere legislativª, a avut loc o dezbatere cu caracter general

privind situaþia bibliotecilor publice din þarª. Comisia a fost informatª asupra unui

material primit din partea Direcþiei Cultura Scrisª � Ministerul Culturii, în legªturª cu

litigiile ce au ca subiect sedii ale unor biblioteci publice. Comisia a hotªrât sª solicite

Ministerului Culturii un material mai amplu, privind activitatea bibliotecilor din þarª.

Deasemenea, s-a hotªrât elaborarea unui raport cu privire la situaþia lucrªrilor de pe

”antierul Biblioteca Naþionalª care urmeazª sª fie trimis Executivului.

3. Propunerea legislativª privind restituirea la Academia Românª a Fondului

numismatic, filatelic ”i a Fondului Casa Regalª. Dezbateri în vederea întocmirii avizului.

Iniþiatorul propunerii, dl.deputat A. Sªndulescu nu a putut participa la lucrªrile ”edinþei,

Comisia a hotªrît amînarea dezbaterilor.

4. Diverse. Au avut loc discuþii în legªturª cu inaugurarea monumentului �Iuliu

Maniu�, subliniindu-se importanþa iniþiativei acestui proiect cultural, ce aparþine Comisiei

pentru culturª, artª ”i mijloace de informare în masª.

Informare cu privire la Simpozionul annual ANUC �Este informaþia culturalª(în

Romînia) un lux�, desfª”urat în Bucure”ti în perioada 27-28.11.1998.
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5. Prezentarea Raportului preliminar al Comisiei pentru achetª privind activitatea

SRTV.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 11, lipsind dnele.

deputate Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR), Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM), Ileana

Filipescu (G.P. al USD-PD) ”i Monica Octavia Muscª (G.P. al PNL) ”i dnii. deputaþi

Simion Darie, Eugen Nicolicea ”i Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR), Lazªr Lªdariu (G.P. al

PUNR), Radu “tefan Mazªre (independent), Vasile Veti”anu (G.P. al PNÞCD-Civic-

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

PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


