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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 27 aprilie 1999

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

lucrªrile în ziua de 27 aprilie 1999,  având urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonaþei Guvernului nr.5/1999 privind

declararea Municipiului Sibiu ”i a zonei înconjurªtoare ca obiectiv de interes naþional.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. Din partea Ministerului Culturii a

participat dl. Dan Nicolae � director Direcþia Monumentelor. S-au prezentat

amendamentele propuse de Comisia pentru administraþie publicª, amenajarea teritoriului

”i echilibru ecologic, în vederea întocmirii raportului comun.

Având în vedere cª în anexa 1 prezentatª de cªtre de Comisia pentru administraþie

publicª, amenajarea teritoriului ”i echilibru ecologic, aria delimitatª ca zonª protejatª de

interes naþional a fost considerabil diminuatª, în acest fel modificîndu-se sensul ”i scopul

iniþial al textului Ordonanþei Guvernului nr.5/1999, Comisia a hotªrât sª-”i menþinª

punctul de vedere cu privire la pªstrarea titlului, conþinutul textului Ordonaþei nr.5/1999,

precum ”i a anexelor a”a cum au fost prezentate iniþial.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional

� Secþiunea a III-a � zone protejate. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Dupª

dezbateri textul proiectului de Lege a fost votat pe articole cu amendamentele propuse de

Comisie, cu unanimitate de voturi. Comisia a hotªrât, deasemenea, în unanimitate,

rediscutarea anexelor în vederea completªrii cu propuneri formulate de deputaþi tuturor

grupurilor parlamentare ”i argumentarea în faþa Comisiei la ”edinþa urmªtoare.

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

amânate.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (19), a absentat 5, lipsind dnele. de putat

Ileana Filipescu (Grup Parlamentar al PDSR), Leonida Lari Iorga (Grup Parlamentar al
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PRM) ”i  dnii. deputaþi Radu “tefan Mazªre (independent), Gvozdenovici Slavomir (Grup

Parlamentar al Minoritªþilor Naþionale), Vasile Veti”anu (Grup Parlamentar al PNÞCD-

Civic-Ecologist).

PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


