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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

S I N T E Z A

lucrªrilor ”edinþei din ziua de 29 septembrie 1999

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

lucrªrile în ziua de 29 septembrie 1999,  având urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.

140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. Dezbateri în vederea

întocmirii avizului. Au participat, ca invitaþi, dl. Ion Caramitru, ministrul Culturii, dnele.

Maria Berza, secretar de stat în Ministerul Culturii, Georgeta Butnariu, Adriana

Tªnªsescu ”i dnul. Sergiu Nistor, directori generali.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente. ˛n principal, Comisia a

propus cre”terea bugetului de cheltuieli al Ministerului Culturii cu suma de 150 miliarde

lei, din care 12,4 miliarde pentru proiectul de importanþª naþionalª �Eminescu 2000�, al

cªrui conþinut a fost, deja, aprobat de Guvern.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 5/1999 privind

declararea municipiului Sibiu ”i a zonei înconjurªtoare, obiectiv de interes naþional. La

dezbaterile în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administraþie

publicª, amenajarea teritoriului ”i echilibru ecologic au luat parte membrii acestei Comisii

”i reprezentanþii Ministerului Culturii: dl. Ion Caramitru, ministrul Culturii, dnele. Maria

Berza, secretar de stat în Ministerul Culturii, Georgeta Butnariu, Adriana Tªnªsescu ”i

dnul. Sergiu Nistor, directori generali.

Dupª votarea articolelor rªmase în divergenþª, proiectul a fost avizat favorabil, cu

amendamente.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 79/1998 privind

organizarea ”i funcþionarea Fondului Cultural Naþional. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Dezbaterile au fost, din nou, amânate, în lipsa avizului de la Comisia pentru

buget, finanþe ”i bªnci.

4. Proiectul de Lege privind unele mªsuri pentru asigurarea drepturilor de
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proprietate intelectualª în cadrul operaþiunilor de vªmuire. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului. Au participat dnele. Georgeta Mitroi ”i Florica Maria Pªun � din partea Direcþiei

Generale a Vªmilor � ”i dnul. Romulus Arhire � din partea Uniunii Producªtorilor de

Fonograme din România. Au fost dezbªtute ”i votate toate articolele legii, mai puþin 12

dintre ele, care urmeazª sª fie reanalizate peste douª sªptªmâni.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (19), au absentat 2, lipsind dnii. deputaþi

Lazªr Lªdariu (G.P. al PUNR) ”i Radu “tefan Mazªre (independent).
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