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PROCES -VERBAL

al ”edinþelor din zilele de 24, 25, 26 ”i 27 ianuarie 2000

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi, dupª cum urmeazª: în ziua de 24 ianuarie,

12, lipsind dnele. deputate Ileana Filipescu (G.P. al USD � PD) ”i Monica Octavia Musca

(G.P. al PNL) ”i dnii. deputaþi Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minoritªþilor Naþionale),

Kakassy SÆndor (G.P. al UDMR), Radu “tefan Mazªre (independent), Dumitru Pâslaru

(G.P. al PDSR) ”i Vasile Veti”anu (G.P. al PNÞCD � Civic � Ecologist); în ziua de 25

ianuarie, 13, lipsind dnele. deputate Ileana Filipescu (G.P. al USD � PD) ”i Monica

Octavia Musca (G.P. al PNL) ”i dnii. deputaþi Kakassy SÆndor (G.P. al UDMR), Radu

“tefan Mazªre (independent), Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR) ”i Vasile Veti”anu (G.P. al

PNÞCD � Civic � Ecologist); în ziua de 26 ianuarie, 13, lipsind dnele. deputate Ileana

Filipescu (G.P. al USD � PD) ”i Monica Octavia Musca (G.P. al PNL) ”i dnii. deputaþi

Kakassy SÆndor (G.P. al UDMR), Radu “tefan Mazªre (independent), Dumitru Pâslaru

(G.P. al PDSR) ”i Vasile Veti”anu (G.P. al PNÞCD � Civic � Ecologist); în ziua de 27

ianuarie, 12, lipsind dnele. deputate Ileana Filipescu (G.P. al USD � PD) ”i Monica

Octavia Musca (G.P. al PNL) ”i dnii. deputaþi Slavomir Gvozdenovici (G.P. al

Minoritªþilor Naþionale), Kakassy SÆndor (G.P. al UDMR), Radu “tefan Mazªre

(independent), Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR) ”i Vasile Veti”anu (G.P. al PNÞCD �

Civic � Ecologist).

 Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea,

dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu ”i de dnul. secretar Puiu Ha”otti. Comisia a

adoptat, în unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:

1. 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, dna. Adriana Tªnªsescu, director general,

dnul. Dan Nicolae, director ”i secretarul Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice,

dna. Cezara Mucenic, membru al Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice ”i dna.

Niculina Vrînceanu, ”ef de serviciu la Consiliul Legislativ. Au luat cuvântul, în timpul
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dezbaterii, dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu,

dnii. secretari Puiu Ha”otti ”i Mªdªlin Voicu, dna. deputat Leonida Iorga Lari ”i dnii.

deputaþi Alexandru Ioan Badea, Simion Darie, Adrian Iorgulescu, MÆrton r̀pÆd Francisc

”i Eugen Nicolicea. Au fost dezbªtute ”i votate articolele 19 � 41 din proiect. Acestea

cuprind câteva dintre cele mai importante prevederi ale legii, cele referitoare la cadrul

general de protejare a monumentelor istorice, la instituþiile ”i organismele de specialitate

cu atribuþii în protejarea monumentelor istorice ”i la responsabilitªþile proprietarilor de

monumente istorice ”i ale autoritªþilor administraþiei publice locale.

2. Proiectul de Lege privind publicitatea. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Discuþiile au fost amânate pânª dupª încheierea dezbaterilor la proiectul Legii

protejªrii monumentelor istorice.

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

întocmirii raportului. Discuþiile au fost amânate pânª dupª încheierea dezbaterilor la

proiectul Legii protejªrii monumentelor istorice.

4. Diverse.

Au fost analizate unele memorii urgente sosite în ultimele sªptªmâni, pe adresa

Comisiei, în legªturª cu programele Societªþii Române de Televiziune ”i cu propunerea

legislativª înaintatª Senatului, cu privire la exercitarea profesiunii de ziarist. Pentru

rezolvarea primelor, Comisia l-a mandatat pe pre”edinte sª gªseascª cea mai bunª soluþie,

prin discutarea problemelor cu conducerea Societªþii Române de Televiziune. ˛n legªturª

cu propunerea legislativª, se va rªspunde petentului în scris.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

  Puiu HAªOTTI


