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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 16 februarie 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 19 deputaþi.

Lucrªrile ”edinþei 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. Propunerea legislativª pentru abrogarea Legii nr. 3/1974 privind Legea presei

din Republica Socialistª România. Dezbateri în vederea întocmirii avizului (procedurª de

urgenþª).

Propunerea a fost prezentatª de unul dintre iniþiatori, dnul. secretar Puiu Ha”otti..

Dupª dezbateri � la care au luat cuvântul, alªturi de iniþiator, dnul. pre”edinte Gabriel

Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dna. deputat Monica Octavia Muscª ”i dnii.

deputaþi Alexandru Ioan Badea ”i Lazªr Lªdariu, propunerea a fost avizatª favorabil, cu

modificªri, cu majoritatea voturilor celor prezenþi.  Membrii Comisiei au apreciat cª, în

fapt, majoritatea covâr”itoare a prevederilor acestei legi sunt caduce, încª din 22

decembrie 1989 ”i cª acele articole care nu au conotaþie politicª ”i care ar avea

aplicabilitate ”i acum ar trebui sª facª parte dintr-o lege nouª, în acord cu actuala

Constituþie a þªrii ”i cu recomandªrile Consiliului Europei, în materie.

2. 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 fost

dezbªtute ”i votate articolele 53 � 71 din proiect. Deputaþii au stabilit ca, la proxima

”edinþª, sª fie reluatª dezbaterea la acele articole rªmase în suspensie ”i sª fie programat

votul final asupra proiectului.

3. Dezbaterea celorlalte proiecte de lege ”i propuneri legislative a fost amânatª.

4. Diverse.

Membrii Comisiei au luat act de faptul cª sculptura Domni”oara Pogany, de

Constantin Brâncu”i, a fost returnatª � de cªtre Muzeul naþional de Artª al României �

proprietarilor de drept, ca urmare a unei sentinþe judecªtore”ti. ˛n legªturª cu acest fapt,
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membri Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª au hotªrât sª solicite

Senatului urgentarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului

cultural naþional, pentru a putea permite instituþiilor publice de specialitate sª

achiziþioneze, cu prioritate, bunurile culturale cu valoare de patrimoniu.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

  Puiu HAªOTTI


