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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 27 octombrie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi MÆrton

` r p Æd Francisc (G.P. al UDMR) ”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 legii protejªrii monumentelor istorice. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. La discuþii au luat parte dna. Delia Ruxandra Mucicª, secretar

general al Ministerului Culturii, dnul. Sergiu Nistor, director general în Ministerul Culturii

”i dna. Cezara Mucenic, membru în Comisia Naþionalª a Monumentelor Istorice. Au fost

dezbªtute ”i votate, cu amendamente, articolele 12 � 18 din proiectul de Lege. La

dezbateri au luat cuvântul dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana

Filipescu, dnul. secretar Puiu Ha”otti ”i dnii. deputaþi Alexandru Ioan Badea, Kakkasy

SÆndor ”i Lazªr Lªdariu.

2. Proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase. Dezbateri în

vederea întocmirii avizului. Au fost analizate, cu prioritate, articolele de interes pentru

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª. La dezbateri au luat cuvântul

dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnul. secretar Puiu

Ha”otti ”i dnii. deputaþi Alexandru Ioan Badea, Kakkasy SÆndor ”i Lazªr Lªdariu.

Comisia a avizat proiectul de Lege favorabil, cu amendamente, cu unanimitatea voturilor

celor prezenþi.

3. Diverse.

Membrii Comisiei au decis cooptarea dnei. deputat Monica Octavia Musca, în

grupul de lucru constituit sªptªmâna trecutª, care urmeazª sª analizeze oportunitatea

stabilirii unor noi reglementªri în domeniul presei. Dna. Musca urmeazª sª se alªture
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dnei. vicepre”edinte Ileana Filipescu ”i dnilor. deputaþi Lazªr Lªdariu ”i Eugen Nicolicea.

Comisia a hotªrât sª cearª Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor sª i se

aprobe sª lucreze în ”edinþe, cu scutire de la prezenþa în plen, pânª la definitivarea

raportului la propunerea legislativª pentru modificarea ”i completarea Legii nr. 48/1992 a

Audiovizualului. Decizia a fost luatª ca urmare a discuþiilor purtate în ziua de 26

octombrie 1999 în cadrul Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeanª, din

care a reie”it faptul cª modificarea Legii Audiovizualului constituie una dintre prioritªþile

reglementative pentru România, în vederea probabilei invitªri a României pentru

începerea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeanª, în luna decembrie a acestui

an.
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