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PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 13 octombrie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 15 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi Alexandru

Ioan Badea, Adrian Iorgulescu (G.P. al PNÞCD � Civic - Ecologist), Slavomir

Gvozdenovici (G.P. al Minoritªþilor Naþionale) ”i Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei 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 pentru completarea art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind

înfiinþarea medaliei �Crucea comemorativª a celui de-al doilea rªzboi mondial.1941 -

1945�. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. La dezbateri au luat

cuvântul dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, care a arªtat cª motivul reluªrii dezbaterii la

acest proiect de Lege îl constituie retrimiterea documentului de la plenul Camerei

Deputaþilor, dna. deputat Leonida Iorga Lari ”i dnul. deputat MÆrton `rpÆd Francisc. ˛n

urma discuþiilor, Comisia a hotªrât, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, sª avizeze

favorabil proiectul de Lege, cu modificarea titlului legii, precum ”i cu introducerea unui

amendament.

2. Propunerea legislativª privind restituirea la Academia Românª a Fondului

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

(propunere de respingere). Comisia ”i-a însu”it, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi,

punctul de vedere al Consiliului Legislativ, avizând negativ propunerea legislativª,

considerând cª aceastª problemª va fi reglementatª odatª cu apariþia Legii privind

protejarea patrimoniului cultural naþional mobil, în care sunt prevªzute clar condiþiile în

care se vor face astfel de restituiri.

3. Proiectul de Lege privind unele mªsuri pentru asigurarea drepturilor de

proprietate intelectualª în cadrul operaþiunilor de vªmuire. Dezbateri în vederea întocmirii
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avizului (cele 12 articole rªmase în suspensie). 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 rªmase în suspensie. La dezbateri au participat dnul. pre”edinte Gabriel

Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dna. deputat Monica Octavia Musca ”i dnii.

deputaþi Kakkasy SÆndor ”i MÆrton `rp Æd Francisc. ˛n urma discuþiilor , au fost votate cu

amendamente articolele rªmase în suspensie, precum ”i proiectul de Lege în ansamblu , cu

unanimitatea voturilor celor prezenþi .

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

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

raportului au fost, din nou, amânate, în lipsa avizului de la Comisia pentru buget, finanþe

”i bªnci.
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