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al ”edinþei din ziua de 24 martie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 18 deputaþi, lipsind dnul. deputat Radu

“tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþelor 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 privind protecþia patrimoniului cultural naþional mobil.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului (procedurª de urgenþª). Au participat, din partea

Ministerului Culturii, dna. Adriana Tªnªsescu, director general, dnul. Ernest

Oberländer � Târnoveanu, director, dna. Dorana Co”oveanu, consilier al ministrului ”i

dna. Anca Lªzªrescu, vicepre”edintre al Comisiei Naþionale a Muzeelor, dna. Ani”oara

Pamfilie ”i dnul. Ionicª Pîrvu, consilieri. A laut parte, ca invitat, pre”edintele Societªþii

Colecþionarilor de Artª din România, dl. Vasile Parizescu. Dupª dezbateri, a fost votat

capitolul IV (articolele 32 � 35), referitor la regimul juridic al bunurilor arheologice

mobile. La dezbateri au luat parte dnele. vicepre”edinþi Ileana Filipescu ”i Eugenia

Moldoveanu, dnii. secretari Puiu Ha”otti ”i Mªdªlin Voicu, dna. deputat Leonida Iorga

Lari ”i dnii. deputaþi Alexandru Ioan Badea, Lazªr Lªdariu ”i MÆrton `rpÆd Francisc.

Comisia a hotªrât sistarea discuþiilor la titlul capitolului V.

Comisia a luat act de scrisoarea ministrului Culturii, prin care se solicitª revenirea

la votul asupra alin. (2) din art. 25 dar, constatând cª nu poate reveni asupra votului, a

hotªrât sª cearª iniþiatorului proiectului de lege sª susþinª respingerea amendamentului

votat în Comisie, la dezbaterea proiectului în plenul Camerei Deputaþilor.

2. Celelalte proiecte de lege ”i propuneri legislative aflate pe ordinea de zi au fost

amânate.

3. Diverse.



2

Comisia a hotªrât sª solicite Ministerului Culturii sª rªspundª, în cel mai scurt

timp posibil, în legªturª cu propunerea pe care i-a trimis- în 1998, privind situaþia juridicª

a fondului de înregistrªri aparþinând S.C. Electrecord S.A.

Privitor la adresa ministrului Culturii, dnul. Ion Caramitru, conþinând scrisoarea

Asociaþiei Internaþionale a Editorilor, referitoare la efectele aplicªrii prevederilor

ordonanþelor Guvernului nr. 3/1992 ”i 37/1998, membrii Comisiei au anunþat

disponibilitatea lor de a sprijini orice propunere de modificare a acelor prevederi ale

ordonanþelor amintite, care dezavantajeazª pe editorii de carte din România.

Au fost analizate ”i celelalte memorii primite în ultima perioadª de timp pe adresa

Comisiei.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (19), a absentat 1, lipsind dnul. deputat

Radu “tefan Mazªre (independent).
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