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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei Comisiei, din ziua de 30 septembrie 1998

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª a Camerei Deputaþilor

”i-a desfª”urat lucrªrile în ziua de 30 septembrie 1998, împreunª cu membrii Comisiei

pentru culturª, artª ”i mijloace de informare în masª a Senatului.

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 19 deputaþi, lipsind dna. deputat Ileana

Filipescu (G.P. al USD-PD) ”i dl. deputat Radu “tefan Mazªre (independent).

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

de dnul. pre”edinte Eugen Vasiliu.

Comisiile au aprobat, 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.

˛nainte de audierea candidatului recomandat de Consiliul de Administraþie al

Societªþii Române de Televiziune, Comsiile au luat act de propunerea grupurilor

parlamentare ale PDSR, care au susþinut candidatura dnei. Lucia Hossu � Longin,

motivatª de scorul strând cu care dl. Neculai Constantin Munteanu a fost desemnat

drept candidat, de cªtre Consiliul de Administraþie. ˛n aceastª situaþie, a fost audiat,

mai întâi, dl. Neculai Constantin Munteanu ”i, ulterior, dupª o scurtª pauzª, dna.

Lucia Hossu-Longin. Ambii candidaþi au rªspuns la toate întrebªrile formulate de

parlamentari.

Dupª încheierea audierilor ”i retragerea membrilor Consiliului de Administraþie,

membrii Comisiilor au dezbªtut procedura de vot. A fost aprobatª, prin consens,

propunerea dlui. senator Oliviu Gherman, ca votul sª fie exprimat în secret, pe

buletine, urmând ca Birourilor Permanente sª li se comunice rezultatul complet al
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votului. Birourile vor urma sª decidª dacª vor supune votului plenului Parlamentului

ambele candidaturi sau numai cea care a obþinut numªrul cel mai mare de voturi.

S-a trecut la votul secret. ˛n urma acestuia, a fost consemnat urmªtorul rezultat:

dna. Lucia Hossu-Longin a obþinut un numªr de 22 de voturi, iar dl.Neculai

Constantin Munteanu a obþinut 10 voturi, un vot fiind anulat.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 2, lipsind dna.deputat

Ileana Filipescu ”i dl. Radu “tefan Mazªre (independent).

PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


