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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

S I N T E Z A

lucrªrilor ”edinþei din ziua de 2 iunie 1999

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª ”i-a desfª”urat lucrªrile,

având urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea planului de amenajarea a teritoriului naþional �

secþiunea a III-a � zone protejate. Dezbateri asupra anexelor în vederea întocmirii avizului. Din

partea Ministerului Culturii a participat dl. Dan Nicolae, director - Direcþia Monumentelor. S-au

purtat discuþii asupra necesitªþii extinderii anexelor. Comisia a hotªrât avizarea listelor în forma

prezentatª de iniþiator susþinând necesitatea completªrii ulterioare a listelor de cªtre speciali”ti

conform art. 2 din proiectul de Lege.

2. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr. 68/1984 privind înfiinþarea

medaliei  Crucea comemorativª a celui de-al doilea rªzboi mondial, 1941 � 1945. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. A fost votat în unanimitate textul în forma adoptatª de Senat.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.79/1998 privind organizarea

”i funcþionarea Fondului Cultural Naþional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Dezbaterile

au fost amânate pânª la primirea avizului Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci.

4. Propunerea legislativª pentru modificarea ”i completarea Legii nr.48/1992 a

Audiovizualului (iniþiatª de dnul. deputat George “erban). Din partea Consiliului Naþional al

Audiovizualului au participat dnii. “erban Madgearu ”i Sotir Caragaþª. Pentru clarificarea

reformulªrii unor articole luate în discuþie, dezbaterile au fost amânate.

5.  Diverse. Au fost ananlizate materialele înaintate de Biroul Permanent al Camerei

Deputaþilor cu privire la scrisoare Societªþii Române de Televiziune ”i a Societªþii Române de

Radiodifuziune referitoare la sistarea alimentªrii cu energie electricª a staþiilor de emisie de la

Topolog ”i Vªcªreni (judeþul Tulcea), Bod, Voine”ti (jud. Dâmboviþa) ”i Heniu (jud. Bistriþa). A

fost evaluatª complexitatea problemelor ce privesc importanþa strategicª a celor douª instituþii,

aceastª situaþie periclitând grav siguranþa naþionalª prin anularea calitªþii de serviciu public al

Societªþii Române de Televiziune ”i Radio ”i prin blocarea dreptului constituþional la liberª
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informare a cetªþenilor, Comisia a hotªrât înfiinþarea unei comisii de anchetª ce î”i va desfª”ura

activitatea în perioada 8 � 20 iunie a.c., în urmªtoarea componenþª: dnele. deputat Ileana Filipescu,

Monica Octavia Muscª,  dnii. deputaþi Alexandru Badea, Eugen Nicolicea, Kakassy Sandor ”i

Lazªr Lªdariu.

Din numªrul total de 19 membrii ai Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, dnii. deputa þi

Radu “tefan Mazªre (independent) ”i Dumitru Pâslaru (Grup Parlamentar al PDSR).
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