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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 20 octombrie 1999

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

lucrªrile în ziua de 20 octombrie 1999,  având urmªtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind

înfiinþarea medaliei �Crucea comemorativª a celui de-al doilea rªzboi mondial

1941 - 1945�. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. ˛n urma discuþiilor

proiectul de Lege a fost avizat favorabil, cu amendamente.

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

organizarea ”i funcþionarea Fondului Cultural Naþional. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Proiectul de Lege a fost avizat favorabil, cu amendamente.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 100/1999

privind modificarea ”i completarea Ordonanþei Guvernului nr. 9/1996 privind

îmbunªtªþirea sistemului de finanþare a instituþiilor publice de culturª finanþate din

venituri extrabugetare ”i alocaþii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale a sistemului

de salarizare a personalului din aceste instituþii, precum ”i îmbunªtªþirea salarizªrii

personalului din instituþiile ”i activitªþile cu profil cultural. Dezbateri în vederea întocmirii

avizului. Comisia a avizat favorabil proiectul de Lege, în forma prezentatª.

4. Diverse.

Deputaþii au dezbªtut mai multe memorii trimise pe adresa Comisiei în ultima

lunª.

Comisia a luat act de modalitatea abuzivª prin care s-a desfª”urat un control la

studioul regional al Societªþii Române de Televiziune din Timi”oara, hotªrând sª cearª

explicaþiile necesare Departamentului de Control al Guvernului.

Membrii Comisiei au constatat cª este necesarª declan”area unor dezbateri,  la

nivelul Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª, în legªturª cu

propunerile de legiferare în domeniul presei. Comisia a stabilit ca dna. vicepre”edinte
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Ileana Filipescu, împreunª cu dnii. deputaþi Lazªr Lªdariu ”i Eugen Nicolicea, sª facª

propuneri concrete în legªturª cu modalitatea desfª”urªrii acestor dezbateri, cu

consultarea organizaþiilor profesionale din domeniul presei.

Comisia a hotªrât sª cearª Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor ca, la prima

disponibilizare a unui automobil din dotarea Camerei Deputaþilor, sª acorde prioritate

solicitªrii adresate Comisiei de Universitatea de Arte din Bucure”ti.

Din numªrul total al membrilor Comisiei (19), au absentat 2, lipsind dnii. deputaþi

Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minoritªþilor Naþionale) ”i Radu “tefan Mazªre

(independent).
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