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al şedinţei Comisiei din ziua de 16 iunie 1998 

  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind lipsind, dnii. deputaţi 

Alexandru Sassu, Victor Babiuc (G.P. al USD-PD), Adrian Iorgulescu (G.P. al PNŢCD - 

Civic - Ecologist) şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 

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

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

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

modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Dezbateri în vederea 

avizării. Proiectul de Lege a fost avizat favorabil, cu modificări, cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi. Comisia a hotărât să propună reintroducerea textului alin. 5 din art. 1 al 

Ordonanţei, text care fusese eliminat de Senat. 

2. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul (iniţiată de un grup de 

25 de parlamentari). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Propunerea legislativă a 

fost respinsă. Pornindu-se de la rezultatul dezbaterilor care au avut loc în Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, care a hotărât să propună ca prin raportul comun pe care cele două 

Comisii urmează să îl încheie, propunerea legislativă să fie respinsă, avându-se în vedere 

intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei nr. 36/1998 şi dezbaterea, concomitentă, a 

poriectului de Lege pentru aprobarea amintititei Ordonanţe, membrii Comisiei au hotărât, 

cu 13 voturi pentru şi o abţinere, să respingă propunerea legislativă.  

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

privind sponsorizarea (iniţiată de domnii deputaţi Florea Udrea, Aron Popa şi Nicolae 

Popa). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La propunerea dlui. deputat Màrton 

Àrpàd Francisc, ţinându-se cont de voturile date de Comisie la punctele 1 şi 2 din ordinea 
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de zi, propunerea legislativă a fost respinsă, urmând să se recomande iniţiatorilor să îşi 

susţină propunerea în plenul Camerei Deputaţilor, dacă vor mai considera necesar acest 

lucru. Propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

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

privind sponsorizarea (iniţiată de domnii deputaţi Sorin Marinescu şi Dorel Constantin 

Onaca). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La propunerea dlui. deputat Màrton 

Àrpàd Francisc, ţinându-se cont de voturile date de Comisie la punctele 1, 2 şi 3 din 

ordinea de zi, propunerea legislativă a fost respinsă, urmând să se recomande iniţiatorilor 

să îşi susţină propunerea în plenul Camerei Deputaţilor, dacă vor mai considera necesar 

acest lucru. Propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

5. Diverse. 

La iniţiativa dnei. deputat Leonida Iorga Lari, a fost dezbătută situaţia casei din 

Ploieşti în care a locuit poetul Nichita Stănescu şi a sprijinului financiar de care au nevoie 

mama şi sora poetului. La propunerea preşedintelui Comisiei, problema va fi rediscutată la 

proxima şedinţă, împreună cu un grup de deputaţi prahoveni, pentru a se găsi cea mai 

bună soluţie.  
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