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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES –VERBAL

al ºedinþei Comisiei din ziua de 06 octombrie 1998

 La lucrªrile Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª a

Camerei Deputaþilor, desfª”urate în ”edinþª comunª cu membrii Comisiei pentru

culturª, artª, mijloace de informare în masª a Senatului, au fost prezenþi 18 deputaþi,

lipsind dna. deputat Ileana Filipescu, dl. deputat Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD)

”i dna.deputat Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse au fost conduse alternativ de dl.pre”edinte

Gabriel Þepelea ”i dl.pre”edinte Eugen Vasiliu.

Comisiile au adoptat în unanimitate urmªtoarea ordine de zi:

1. Audierea celor doi candidaþi la funcþia de pre”edinte-director general al

Societªþii Române de Televiziune, propu”i de: Grup parlamentar P.N.Þ.C.D.-P.A.R. ”i

Grup parlamentar Naþional Liberal, ambele din cadrul Senatului, respectiv

dnii.Alexandru “tefªnescu ”i Cristian Hadjiculea.

Dupª audieri s-a trecut la votul secret pe listª al celor patru candidaþi, pentru a

se stabili ordinea votªrii în plen. ˛n urma numªrªrii voturilor s-a constatat cª

dna.Lucia Hossu-Longin a obþinut un numªr de 15 voturi, dl.Cristian Hadjiculea a

obþinut un numªr de 7 voturi, dl.Alexandru “tefªnescu un numªr de 5 voturi iar dl.

Neculai Constantin Munteanu un numªr de 2 voturi.

2. Dezbateri cu privire la conþinutul emisiunii �7 zile în România�, difuzatª

duminicª 04 octombrie 1998, de cªtre postul naþional de televiziune. Potrivit art.52

din Legea 41/1994, cu modificªrile cuprinse în Legea nr.124/1998, comisiile reunite

au hotªrât solicitarea unui raport din partea Consiliului de Administraþie în legªturª cu

conþinutul acestei emisiuni, precum ”i mªsurile urmeazª a fi luate. Raportul va fi

trimis în data de 13 octombrie 1998, urmând a fi prezentat de cªtre membrii
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Consiliului de Administraþie al Societªþii Române de Televiziune, în data de 14

octombrie 1998, în ”edinþa comunª a comisiilor pentru culturª, artª ”i mijloace de

informare în masª ale Camerei Deputaþilor ”i Senatului.

PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


