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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES –VERBAL

al ºedinþei Comisiei din ziua de 13 octombrie 1998

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

Camerei Deputaþilor, din numªrul total de membrii (21), au fost prezenþi 17 deputaþi,

lipsind dl. deputat Gvozdenovici Slavomir (G.P. al Minoritªþilor Naþionale), dl.

deputat Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD), dl.deputat Iorgulescu Adrian (G.P. al

PNÞCD-Civic Ecologist) ”i dl.deputat Mazªre Radu “tefan (independent).

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

”i dna.vicepre”edinte Ileana Filipescu.

Comisia a adoptat în unanimitate urmªtoarea ordine de zi:

1. 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.

A fost dezbªtut textul Ordonanþei pe articole, în conformitate cu propunerile

Comisiei speciale, supunându-se la vot articol cu articol. Dupª analizarea

textului dl.deputat Alexandru Badea ”i dl.deputat George “erban au propus

rediscutarea termenului de �instituire a Ordinului naþional �Steaua

României�, având în vedere tradiþia istoricª de peste 100 de ani. ˛n acest

sens s-a propus folosirea termenului de �reinstituire a Ordinului naþional

�Steaua României�, ce presupune reluarea în evidenþª a membrilor

Ordinului instituit iniþial în anul 1877, ”i acordarea unui grad superior, ca

reparaþie moralª, acelora care au primit aceastª înaltª distincþie. ˛n
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urmªtoarea ”edinþª a Comisiei, Comisia specialª va prezenta propunerile de

modificªri de text necesare, ce urmeazª a fi dezbªtute.

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

Audiovizualului, a fost amânatª, acesta neputându-se prezenta la ”edinþa

Comisiei.

3. Diverse.

˛n urma adresei Departamenului pentru Administraþie Publicª Localª, a fost

discutatª situaþia Teatrului de Balet �Oleg Danovski� din Constanþa. S-a

hotªrât rediscutarea cazului dupª pronunþarea instanþei judecªtore”ti.

PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

SECRETAR,

Puiu HAªOTTI


