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S I N T E Z A 
lucrărilor şedinţei din 9 aprilie 1997 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 9 aprilie 1997 între orele 8.30-14.30, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernamentale nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de 
venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 125/1995. Dezbateri în vederea avizării. 

La şedinţa Comisiei a participat, ca invitat, dl. deputat Adrian Tudor Moroianu-
Geamăn, unul dintre iniţiatorii propunerii legislative. 

Propunerea legislativă a fost avizată cu modificări, urmând ca avizul Comisiei să 
fie transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în fond. 

2. Propunere legislativă privind reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa. Dezbateri 
în vederea avizării. 

La şedinţa Comisiei a participat dl. deputat Petre Ţurlea, iniţiatorul propunerii 
legislative. 

Comisia a hotărât amânarea dezbaterii şi a solicitat iniţiatorului informaţii 
suplimentare. 

3. Dezbaterea raportului Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două 
Camere asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe 1997. 

Au fost analizate modificările introduse de către Comisiile pentru buget, finanţe şi 
bănci în raport cu amendamentele formulate de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor.  

4. Comisia a fost informată cu privire la stadiul actual al formulării 
amendamentelor la Legea nr. 41/1994, amendamente întocmite de un grup de deputaţi, 
membri ai Comisiei. 
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5. Diverse.  

Au fost supuse atenţiei Comisiei memoriile şi sesizările trimise pe adresa acesteia 
în ultima perioadă. 

 

 Au fost prezenţi 21 de membri, lipsind dl. deputat Lazăr Lădariu (Grupul 
Parlamentrar PUNR). 
 

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA 

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 
 


