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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

S I N T E Z A

lucrªrilor ”edinþelor din ziua de 24 noiembrie 1998

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

lucrªrile în ziua de 24 noiembrie 1998, având urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª nr. 11/1998 pentru

instituirea Ordinului „Steaua României“. Dezbateri în vederea întocmirii raportului

suplimentar. Au fost operate modificªri formale în raportul iniþial, determinate de

solicitªrile Departamentului legislativ.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 51 privind

îmbunªtªþirea sistemului de finanþare a programelor ”i proiectelor culturale. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului suplimentar. Au fost operate modificªri formale în raportul

iniþial, determinate de solicitªrile Departamentului legislativ.

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

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

raportului. ˛n lipsa avizului Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci, dezbaterile au fost

amânate.

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

întocmirii raportului. Deoarece, nici pânª acum, Guvernul nu a trimis Punctul de vedere

cu privire la aceastª propunere legislativª, Comisia a hotªrât amânarea dezbaterilor.

5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 17 lit. B din Ordonanþa Guvernului nr.

3/1992 privind taxa pe valoarea adªugatª. Dezbateri în vederea întocmirii avizului.

Comisia a avizat favorabil proiectul de Lege, cu modificªri.

6. Propunerea legislativª privind restituirea la Academia Românª a Fondului

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

Discuþiile generale au fost suspendate, urmând ca la proxima ”edinþª a Comisiei pentru

culturª, arte, mijloace de informare în masª sª fie invitat ”i iniþiatorul.
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7. Diverse.

Membrii Comisiei au prezentat rezultatele documentªrilor efectuate în sªptªmâna

precedentª la bibliotecile din circumscripþiile electorale. A fost discutat cazul special al

Bibliotecii Naþionale a României, Comisia hotªrând sª solicite Guvernului adoptarea

urgentª a unui pachet de mªsuri care sª facª posibilª încheierea investiþiei la noua clªdire,

în cel mai scurt timp posibil, ”i rezolvarea unor probleme de fond cu care se confruntª, în

momentul de faþª, aceastª instituþie.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 8, lipsind dnele.

deputate Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR) ”i Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM), ”i

dnii. deputaþi Simion Darie, Eugen Nicolicea ”i Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR), Lazªr

Lªdariu (G.P. al PUNR), Radu “tefan Mazªre (independent) ”i Alexandru Sassu (G.P. al

USD � PD).
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