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al ”edinþelor din ziua de 17 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, dnul. Ernest Oberländer � Târnoveanu, director ”i dna. Anca

Lªzªrescu, vicepre”edintre al Comisiei Naþionale a Muzeelor. Au laut parte, ca invitaþi,

pre”edintele Societªþii Colecþionarilor de Artª din România, dl. Vasile Parizescu, ”i

pre”edintele Federaþiei Patronale din Comerþul cu Obiecte de Artª, dl. “tefan Iosif

Grimberg. Comisia a finalizat conþinutul articolului 23. Dupª dezbateri, au fost votate

articolele 24 - 31. La dezbateri au luat cuvântul, dintre parlamentari, dnul. pre”edinte

Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dna. Monica Octavia Musca, dnul.

secretar Puiu Ha”otti ”i dnii. deputaþi Alexandru Ioan Badea, Lazªr Lªdariu, MÆrton

` r p Æd Francisc ”i Adrian Iorgulescu. Comisia a hotªrât sistarea discuþiilor la art. 32,

urmând ca, la proxima ”edinþª, sª fie finalizate prevederile întregului capitol privind

regimul juridic al bunurilor culturale descoperite fortuit sau prin cercetªri sistematice.

Dnul. secretar Puiu Ha”otti a fost însªrcinat ca, împreunª cu dnul. director Ernest

Oberländer � Târnoveanu  ”i cu experþii Comisiei, sª propunª un text convenabil pentru

articolele aflate în divergenþª în cuprinsul capitolului amintit.

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

amânate.

3. Diverse.
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Au fost analizate memoriile primite în ultima perioadª de timp pe adresa Comisiei.

˛n legªturª cu raportul financiar ”i contul de execuþie bugetarª ale Societªþii

Române de Radiodifuziune, pentru anul 1997, Comisia a hotªrât sª a”tepte avizul

Comsiilor pentru buget, finanþe ”i bªnci din cele douª Camere, urmând ca, ulterior, þinând

cont de acest aviz, sª ia în discuþie, în ”edinþª comunª cu membrii Comisiei pentru

culturª, artª ”i mijloace de informare în masª a Senatului, documentele trimise de

Societatea Românª de Radiodifuziune, în vederea definitivªrii raportului Comisiilor cu

privire la activitatea Societªþii Române de Radiodifuziune pentru anul 1997, raport ce

urmeazª a fi dezbªtut în plenul Camerelor reunite.
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SECRETAR,
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