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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-nele deputate Eugenia 

Moldoveanu (G.P. al PDSR), Ileana Filipescu (G.P. al USD-PD) şi Leonida Lari Iorga 

(G.P. al PRM),  şi d-nii deputaţi Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD) şi Gheorghe Şerban 

(G.P. PNŢCD-Civic-Ecologist). Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte 

Gabriel Ţepelea. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativă privind privind completarea şi modificarea Legii nr. 

48/1992 a audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La propunerea 

domnului preşedinte Gabriel Ţepelea, Comisia a început dezbaterile generale. În discuţii, 

s-a ţinut cont de avizul Consiliului Legislativ la această propunere. Membrii Comisiei au 

luat în dezbatere probleme privind definirea termenilor.  

 2. Propunerea legislativă privind monumentele istorice. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Înaintea începerii dezbaterilor generale, dl. deputat Dumitru Pâslaru, 

în numele iniţiatorilor, a anunţat retragerea propunerii legislative, ţinând seama de 

numeroasele observaţii formulate de Consiliul Legislativ şi de existenţa unui proiect de 

lege, pentru acelaşi domeniu, aflat într-o fază avansată de avizare. 

 3. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul. Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. Comisia a început dezbaterile generale asupra propunerii. O parte 

din membrii Comisiei s-au informat, în prealabil, cu privire la prevederile existente în alte 

legi europene. 

 4. Diverse.  

 Pornindu-se de la o intervenţie a d-lui deputat Lazăr Lădariu, Comisia a luat în 

discuţie problema necesităţii îmbunătăţirii salarizării personalului din instituţiile de 
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cultură. Totodată, dl. Lădariu a atras atenţia asupra eforturilor de menţinere a 

corectitudinii exprimării în limba română, în mijloacele de informare în masă. 

 Membrii Comisiei au analizat memoriile şi sesizările sosite în ultima săptămână, 

în legătură cu problemele ridicate de activitatea de protejare a patrimoniului cultural 

naţional. 
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Gabriel ŢEPELEA  
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