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PROCES -VERBAL

al ”edinþei comune a Comisiilor pentru culturª, arte ”i mijloace de informare în
masª ale Camerei Deputaþilor ”i Senatului din ziua de 21 decembrie 1999

La lucrªrile ”edinþei Comisilor au fost prezenþi 13 deputaþi, lipsind dna.

vicepre”edinte Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR),  dnii. deputaþi Darie Simion (G.P. al

PDSR), Eugen Nicolicea (G.P. al PDSR), Dumitru Pâslaru  (G.P. al PDSR), Slavomir

Gvozdenovici (G.P. al Minoritªþilor Naþionale) ”i Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile au fost conduse, de dnul. pre”edinte al Comisiei pentru culturª, arte ”i mijloace

pentru informare în masª a Senatului, Eugen Vasiliu. Pe ordinea de zi s-a aflat:

- audierea dlui. Ion Caramitru, candidat la funcþia de Ministru al Culturii, în

vederea întocmirii avizului comun consultativ. Dl. Ion Caramitru a fªcut o prezentare

generalª a principalelor puncte aflate în programul de guvernare al viitorului Guvern,

punând accentul pe obiectivele pe care ”i le propune pe viitor Ministerul Culturii. Dintre

deputaþi  au luat cuvântul la dezbateri, urmªtorii: dl. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna.

vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnii. secretari Mªdªlin Voicu ”i Puiu Ha”otti, dnele.

deputat Mona Octavia Muscª ”i Leonida Lari Iorga, dnii. deputaþi Vasile Veti”anu,

MÆrton `rp Æd Francisc, Lazªr Lªdariu. S-au purtat discuþii pe marginea activitªþii

desfª”urate de Ministerul Culturii sub conducerea dlui. Ion Caramitru în ultimi 3 ani, fiind

fªcute sugestii legate de înbunªtªþirea strategiei aplicate de acest minister pentru anul

2000. Dupª încheirea dezbaterilor s-a supus la vot secret candidatura dlui. Ion Caramitru

la funcþia de Ministru al Culturii. Canditatura a fost avizatª favorabil, cu un rezultat de 18

voturi pentru ”i 2 împotrivª, din totalul membrilor prezenþi ai celor douª comisii de

specialitate ale Parlamentului.
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