PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR
Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã
PROCES -VERBAL

al ºedinþei din ziua de 6 septembrie 2000

La lucrãrile Comisiei au fost prezenþi 16 deputaþi, lipsind d-na deputat Monica
Octavia Musca (G.P. al PNL) ºi d-nul deputat Eugen Nicolicea (G.P. al PDSR).
Lucrãrile ºedinþei au fost conduse, alternativ de d-nul preºedinte Gabriel Þepelea
ºi de d-na vicepreºedinte Ileana Filipescu.
Comisia a adoptat, în unanimitate, urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia ºi a zonei înconjurãtoare ca obiectiv
de interes naþional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului (procedurã de urgenþã). A
participat, ca invitat, d-na Aniºoara Spînu, consilier în Ministerul Culturii. La dezbateri au
participat d-nul preºedinte Gabriel Þepelea, d-na vicepreºedinte Ileana Filipescu, d-nul
secretar Puiu Haºotti ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea ºi Lazãr Lãdariu.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu modificãri, cu unanimitatea voturilor
celor prezenþi.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 125/2000 privind
declararea oraºului Sulina – judeþul Tulcea ºi a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes
naþional. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. A participat, ca invitat, d-na Aniºoara Spînu, consilier în Ministerul Culturii.
La dezbateri au participat d-nul preºedinte Gabriel Þepelea, d-na vicepreºedinte Ileana
Filipescu, d-nii secretari Puiu Haºotti ºi Mãdãlin Voicu ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan
Badea ºi Lazãr Lãdariu.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu modificãri, cu unanimitatea voturilor
celor prezenþi.
3. Propunerea legislativã privind declararea zonei de amplasare a mãnãstirilor din
Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naþional. Dezbateri în continuare, în vederea
întocmirii raportului. A participat, ca invitat, d-na Aniºoara Spînu, consilier în Ministerul
Culturii. La dezbateri au participat d-na vicepreºedinte Ileana Filipescu, d-nul secretar
Puiu Haºotti ºi d-nul deputat Alexandru Ioan Badea.
Propunerea legislativã a fost avizatã favorabil, cu modificãri.
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 123/2000 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic,
teatral, muzical, folcloric ºi al artelor plastice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.
A participat, ca invitat, d-na Aniºoara Spînu, consilier în Ministerul Culturii. La dezbateri
au participat d-nul preºedinte Gabriel Þepelea, d-nele vicepreºedinte Ileana Filipescu ºi
Eugenia Moldoveanu, d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea,
Adrian Iorgulescu, Kakkasy Sàndor þi Lazãr Lãdariu.
Au fost votate primele 5 puncte ale articolului I din ordonanþã.
5. Audierea candidaþilor pentru ocuparea celor douã locuri de membru în Consiliul
Naþional al Audiovizualului, care revin Camerei Deputaþilor, ca urmare a încheierii
mandatelor d-lor Tudor Gheorghe ºi Mircea Sorin Moldovan. Membrii Comisiei au audiat
candidaþii desemnaþi de grupurile parlamentare ale PD (d-na Ioana Maria Slãvescu) ºi,
respectiv, PDSR (d-nii Constantin Vaeni, Mircea Sorin Moldovan ºi Tudor Gheorghe), pe
care i-au avizat favorabil, dupã cum urmeazã: d-na Ioana Maria Slãvescu ºi d-nii
Constantin Vaeni ºi Tudor Gheorghe, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, iar d-nul
Mircea Sorin Moldovan cu majoritatea voturilor celor prezenþi, un vot contra ºi o abþinere.
D-na Slãvescu ºi d-nii Moldovan ºi Tudor au fost audiaþi ca urmare a faptului cã nu s-au
putut prezenta la audierile desfãºurate în ziua de 28 iunie 2000, iar d-nul Vaeni a fost
desemnat drept candidat printr-o nouã adresã a Grupului Parlamentar al PDSR. Cei patru
candidaþi audiaþi în aceastã ºedinþã se adaugã celor desemnaþi, deja, de Grupul
Parlamentar al PNÞCD – Civic – Ecologist (d-nul Dan Piþa ºi d-na Gabriela Stoica), ºi
care au fost avizaþi favorabil la ºedinþa din 28 iunie 2000.
Drept urmare, Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã va
înainta Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor un raport suplimentar, plenul Camerei
Deputaþilor urmând sã decidã, prin vot, cu privire la ocuparea locurilor vacante din
Consiliul Naþional al Audiovizualului.
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