PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR
Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã
PROCES -VERBAL

al ”edinei din ziua de 23 februarie 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezeni 18 deputai, lipsind dnul. deputat Radu
“tefan Mazªre (independent).
Lucrªrile ”edinei au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte Gabriel epelea
”i de dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu.
Comisia a adoptat, n unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:
1. Proiectul legii protejªrii monumentelor istorice. Continuarea dezbaterilor, n
vederea ntocmirii raportului. Au participat, ca invitai, din partea Ministerului Culturii,
dnul. Sergiu Nistor, director general, dna. Ani”oara Spnu ”i dnul. Prvu Ionicª, consilieri,
”i dna. Cezara Mucenic, membru al Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice. Au fost
dezbªtute ”i votate articolele rªmase n suspensie din proiect (art. 41 43). Au participat,
la dezbateri, dnul. pre”edinte Gabriel epelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnul.
secretar Puiu Ha”otti ”i dnii. deputai Alexandru Ioan Badea, Lazªr Lªdariu ”i M Ærton
` r p Æd Francisc. Deputaii a u votat, n unanimitate, propunerile de modificare a
proiectului, urmnd ca, la proxima ”edinª, sª aibª loc votul final

, dupª pregªtirea, de

cªtre experii Comisiei, cu sprijinul iniiatorilor ”i sub controlul secretarilor, a proiectului
de raport.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 22/2000 privind
mbunªtªirea modului de funcionare a comisiilor de specialitate pe lngª Ministerul
Culturii. Dezbateri n vederea ntocmirii avizului.

Au participat, ca invitai, din partea

Ministerului Culturii, dnul. Sergiu Nistor, director general, dna. Ani”oara Spnu ”i dnul.
Prvu Ionicª , consilieri. La dezbateri au luat parte dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu,
dnul. secretar Puiu Ha”otti, dna. deputat Leonida Iorga Lari ”i dnii. deputai Alexandru
Ioan Badea, Simion Darie, Lazªr Lªdariu ”i MÆrton `rpÆd Francisc. Proiectul de lege a
fost avizat favorabil, n forma prezentatª , cu unanimitatea voturilor celor prezeni .
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 46/2000 privind
declararea Complexului Memorialul revoluiei

Decembrie 1989 din Municipiul

Timi”oara ca ansamblu de interes naional. Dezbateri n vederea ntocmirii avizului. Au
participat, ca invitai, din partea Ministerului Culturii, dna. Ani”oara Spnu ”i dnul. Prvu
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Ionicª, consilieri. La dezbateri au luat parte dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnul.
secretar Puiu Ha”otti, dna. deputat Monica Octavia Musca ”i dnii. deputai Alexandru Ioan
Badea, ”i MÆrton r̀pÆd Francisc. Proiectul de lege a fost avizat favorabil, n forma
prezentatª, cu unanimitatea voturilor celor prezeni.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 42/2000 privind
mbunªtªirea finanªrii unor programe de dezvoltare sectorialª iniiate de Ministerul
Culturii. Dezbateri n vederea ntocmirii raportului. Au participat, ca invitai, din partea
Ministerului Culturii, dna. Ani”oara Spnu ”i dnul. Prvu Ionicª, consilieri. La dezbateri au
luat parte dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, ”i dnul. deputat Lazªr Lªdariu . Proiectul de
lege a fost avizat favorabil, n forma prezentatª, cu unanimitatea voturilor celor prezeni.
5. Diverse.
A fost audiat, la cererea acestuia, dnul. Radu Gabrea, director executiv al Uniunii
Producªtorilor de Film ”i Audiovizual din Romnia, n legªturª cu unele probleme ridicate
de neaplicarea unor prevederi ale Ordonanei de urgenª nr. 67/1997, aprobatª prin Legea
nr. 22/1999. Comisia a luat act de cele sesizate de dl. Gabrea, ca ”i de propunerile sale,
hotªrnd ca la o viitoare ”edinª sª l invite ”i pe dnul. Stere Gulea, pre”edintele Oficiului
Naional al Cinematografiei, pentru a discuta aceste probleme.
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