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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei Comisiei, din ziua de 23 septembrie 1998

La lucrªr ile Comisiei au fost prezenþi 14 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi Gabriel

Þepelea  ”i Alexandru Badea (G.P. al PNÞCD � Civic � Ecologist), Alexandru Sassu

(G.P. al USD-PD), Lazªr Lªdariu (G.P. al PUNR), Eugen Nicolicea ”i Dumitru Pâslaru

(G.P. al PDSR)  ”i Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, la pct. 1, de dnul. Eugen Vasiliu, pre”edintele

Comisiei pentru culturª, artª ”i mijloace de informare în masª, iar la punctele 2 ”i 3, de

dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu.

Comisia a adoptat, în unanimitate, urmªtoarea ordine de zi:

1. Audieri în vederea propunerii unui candidat pentru funcþia de pre”edinte al

Consiliului de Administraþie al Societªþii Române de Televiziune. Audierile au

fost amânate, pre”edintele Comisiei pentru culturª, artª ”i mijloace de

informare în masª a Senatului, care a condus ”edinþa comunª a Comisiilor,

constatând cª în salª, în momentul începerii ”edinþei, nu este întrunit

cvorumul. La propunerea dlui. Euegna Vasiliu, Comisiile au decis ca audierile

urmeazª sª aibª loc sªptªmâna viitoare , în ziua de miercuri, ora 9.00, la Senat.

2. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.

14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. Dezbateri în

vederea avizªrii. A u avut loc dezbaterile generale. Au fost parcurse toate

textele din ordonanþª, inclusiv, anexele, care fac referire la capitolele de

cheltuieli din domeniul culturii ”i al mijloacelor de informaþii în masª. Comisia

a hotªrât sª amâne votarea  proiectului de lege pentru proxima ”edinþª, în

vederea obþinerii unor informaþii suplimentare privind bugetul Societªþii

Române de Radiodifuziune ”i cel al Societªþii Române de Televiziune .

3. Diverse.
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Au fost analizate unele memorii transmise Comisiei, în ultima sªptªmânª.  Astfel,

Comisia a discutat solicitarea dlui. Alexandru Luculescu, dirijor la Teatrul de Operetª

�Ion Dacian�, de a se prezenta în faþa membrilor sªi, împreunª cu directorul Teatrului, în

legªturª cu prezenþa dlui. Teodorescu la conducerea teatrului. Comisia a respins

solicitarea petentului.

  VICEPREª EDINTE,

Eugenia MOLDOVEANU

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


