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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, lipsind lipsind dna. deputat 

Eugenia Moldoveanu (G.P. al PDSR), dnii. deputaţi Alexandru Sassu, Victor Babiuc (G.P. 

al USD-PD),  Kakassy Sandor şi Marton Arpad (GP al UDMR), Slavomir Gvozdenovici 

(GP al  Minorităţilor Naţionale) şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea 

şi de dnii. secretari Puiu Haşotti şi Mădălin Voicu.  

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

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1996 a 

„Arhivelor Naţionale“. Comisia a hotărât, în unanimitate, ca dezbaterile în vederea 

avizării să fie amânate . 

 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. La dezbaterile 

generale asupra acestui proiect a participat dna. Delia Ruxandra Mucică, secretar general 

al Ministerului Culturii.  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 

privind sponsorizarea, iniţiată de dnii deputaţi Florian Udrea, Aron Popa şi Nicolae Popa. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 

privind sponsorizarea, iniţiată de dnii deputaţi Sorin Marinescu şi Dorel Constantin 

Onaca. 

Membrii Comisiei  au hotărât, în unanimitate, ca la proxima şedinţă să analizeze, 

în paralel, toate iniţiativele legislative prin care se formulează propuneri de modificare ale 

Legii nr. 32/1994 a sponsorizării împreună cu Proiectul de lege privind aprobarea 
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Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994, 

pentru a putea întocmi avizele şi rapoartele ce urmează a fi înaintate Biroului Permanent. 

S-a constatat, astfel, că  în ceea ce priveşte Propiectul de lege, este sesizată în fond 

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci, în timp ce pentru celelalte propuneri legislative, 

este sesizată în fond Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă. 

4. Diverse. Au fost analizate probelmele expuse în memoriile şi sesizările primite 

pe adresa Comisiei. 

S-a hotărât ca dl. deputat Gheorghe Şerban să fie împuternicit de către Comisie 

pentru a asisita la şedinţele Consiliului Naţional al Audiovizualului la care se hotărăşte 

acordarea de licenţe de transmisie pentru radiodifuzori. 

S-a hotărât, de asemenea, să se transmită Departamentului pentru Informaţii 

publice o adresă, pruin care să se susţină punctul de vedere exprimat şi votat de către 

Parlament cu privire la destinaţia sumei de 2 miliarde lei, alocată suplimentar acestui 

departament. 
   

 

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA   

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 
 

 

 

 

 


