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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei Comisiei, din ziua de 29 septembrie 1998

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind dna. deputat Ileana

Filipescu ”i dnii deputaþi Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD), Alexandru Badea (G.P. al

PNÞCD � Civic � Ecologist) ”i Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea

”i de dna. vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu.

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

1. 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.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil, fªrª modificªri, cu 9 voturi pentru, un vot

contra ”i o abþinere.

˛n prealabil, Comisia a fost informatª cu privire la solicitarea Societªþii Române de

Televiziune de a i se suplimenta bugetul de cheltuieli cu 2,5 miliarde lei, pentru plata

staþiilor ”i circuitelor video ”i audio. Membrii Comisiei au considerat cª nu este

posibilª, în momentul de faþª, gªsirea unor alte surse din care sª fie prelevatª suma de

2,5 miliarde lei, necesarª Societªþii Române de Televiziune. ˛n ceea ce prive”te

Societatea Românª de Radiodifuziune, aceasta a anunþat cª nu va fi afectatª de

reducerea operatª de Ordonanþª pentru plata circuitelor.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 102/1998 privind

formarea profesionalª continuª prin sistemul educaþional. Dezbateri în vederea

întocmirii avizului.

Membrii Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª au apreciat

cª  Ordonanþa contribuie la descentralizarea activitªþii de formare profesionalª continuª.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu modificªri minore, cu 10 voturi pentru ”i o

abþinere.
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 129/1998 privind

declararea ca zonª de interes naþional a unui ansamblu din perimetrul central al

municipiului Bucure”ti, incluzând Noul Centru Civic ”i Centrul Istoric ”i stabilirea

condiþiilor de realizare a investiþiilor pentru ansamblul urbanistic din aceastª zonª.

Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Dezbaterile au fost amânate pentru a permite

reprezentantului Ministerului Culturii sª-”i exprime punctul de vedere.

4. Diverse.

Ca urmare a demisiei dlui. deputat Alexandru Sassu din funcþia de vicepre”edinte

al Comisiei, membrii Comisiei au aprobat, în unanimitate, alegerea dnei. deputat Ileana

Filipescu în aceastª funcþie.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI
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