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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 9 decembrie 1998

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

desfª”urat lucrªrile în ziua de 9 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, dezbaterea a fost

amânatª.

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

întocmirii raportului. Deoarece Guvernul nu a trimis, încª, punctul sªu de vedere cu

privire la aceastª propunere legislativª, Comisia a hotªrât sª-i mai acorde un interval de

timp de maximum 30 de zile dupª care, indiferent dacª punctul de vedere va fi sau nu

primit de la Guvern, sª treacª la dezbaterea propunerii legislative.

3. Propunerea legislativª privind restituirea la Academia Românª a Fondului

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

A participat iniþiatorul propunerii, dl.deputat Aurel Sªndulescu. Dupª prezentarea

propunerii, Comisia a hotªrât sª reia dezbaterile, ulterior, cu invitarea unor speciali”ti

aflaþi la conducerea instituþiilor implicate în problema restituirii propuse prin iniþiativa

legislativª.

4. ˛ntâlnire cu scriitorul Ardian Kyçyku, redactorul ”ef al publicaþiei culturale

Haemus, a comunitªþii albaneze din România. Dnul. Kyçyku a prezentat primul numªr al

revistei, primind încurajªrile ”i cuvintele de apreciere ale membrilor Comisiei.

5. Diverse.

Membrii Comisiei au discutat rªspunsurile primite la câteva intervenþii anterioare

ale Comisiei ”i au dezbªtut conþinutul scrisorii care urmeazª a fi adresatª Guvernului, cu

privire la situaþia noii clªdiri a Bibliotecii Naþionale a României.
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Din numªrul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 3, lipsind

dna. deputat Ileana Filipescu ”i dnii. deputaþi Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD) ”i Radu

“tefan Mazªre (independent).

PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


