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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).

˛n prima parte a discuþiilor s-a dezbªtut procedura de votare privind cele 4

candidaturi la funcþia de pre”edinte-director general al Consiliului de Administratie al

Societªþii Române de Televiziunii. S-a hotªrât audierea celor 2 candidaþi:

dl.Alexandru “tefªnescu ”i dl.Cristian Hadjiculea în ”edinþa care va avea loc astªzi 6

octombrie 1998, orele 15,00.

Partea a doua a ”edinþei s-a desfª”urat conform ordinei de zi a Comisiei

Cameriei Deputaþilor:

1. Audierea dlui.Mircea Sorin Moldovan, pre”edintele Consiliului Naþional al

Audiovizualului. Audierea a fost amânatª la cererea dlui.Moldovan.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþª nr.11/1998

pentru instituirea Ordinului �Steaua României�. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. Au participat dl.Sergiu Rizescu, pre”edintele Comisiei

speciale pentru îmbunªtªþirea propunerilor legislative privind sistemul

naþional de decoraþii al României ”i dl.Floricel Marinescu, expert.

Având în vedere numeroasele diferente existente între textul Ordonanþei

tipªrit în Monitorul Oficial ”i textul propus de Comisia specialª, s-a hotªrât

ca dl.Floricel Marinescu sª prezinte în cadrul ”edinþei viitoare propunerile
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de modificªri ale textului, însoþite de motivaþiile la fiecare articol.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.102/1998

privind declararea ca zonª de interes naþional a unui ansamblu perimetral

central al Municipiului Bucure”ti, incluzând Noul Centru Civic ”i Centrul

Istoric ”i stabilirea condiþiilor de realizare a investiþiilor pentru ansamblul

urbanistic din aceastª zonª. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Deoarece

nu a fost prezentat punctul de vedere al Ministerului Culturii, Comisia a hotªrât

invitarea la viitoarea ”edinþª a urmªtorilor speciali”ti: dl.arh.Sergiu Nistor,

director general al Direcþiei de Patrimoniu din Ministerul Culturii ”i dl.Andrei

Pippidi, pre”edintele Comisiei Naþionale a Monumentelor.
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Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


