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PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 21 aprilie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 18 deputaþi, lipsind dnul. deputat Radu

“tefan Mazªre (independent).

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

”i de dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu.

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, dnele. Delia Ruxandra Mucicª, secretar general, Dorana Co”oveanu,

consilier al ministrului, Ani”oara Pamfilie, consilier, dnii. Ernest Oberländer�Târnoveanu,

director, ”i Ionicª Pîrvu, consilier, ”i dna. Anca Lªzªrescu, vicepre”edintre al Comisiei

Naþionale a Muzeelor. A laut parte, ca invitat, pre”edintele Societªþii Colecþionarilor de

Artª din România, dl. Vasile Parizescu.

La dezbateri au luat cuvântul, în afarª de invitaþi, dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea,

dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu, dnii. secretari Puiu Ha”otti ”i Mªdªlin Voicu,

dna. deputat Monica Octavia Musca, precum ”i dnii deputaþi, Alexandru Ioan Badea,

Lazªr Lªdariu, MÆrton `rpÆd Francisc ”i Jianu Nicolae.

Comisia a reluat în dezbatere cele 14 formulªri (paragrafe, alineate sau chiar

articole întregi, la articolele 12, 21, 22, 23, 27, 38, 40, 43, 48, 55, 62 ”i 70), din întreg

cuprinsul proiectului de Lege, care rªmªseserª în suspensie de la ”edinþele anterioare.

Dupª votarea tuturor articolelor, proiectul a fost aprobat în întregime, cu

amendamentele adoptate de Comisie, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

Toþi participanþii au remarcat importanþa deosebitª a adoptªrii acestui proiect de

lege în Comisie ”i au susþinut necesitatea intrªrii lui pe ordinea de zi a Camerei

Deputaþilor, în cel mai scurt timp posibil.



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

amânate pentru ”edinþa urmªtoare.
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