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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind dnii. deputaţi Gabriel 

Ţepelea, Alexandru Ioan Badea (G.P. al PNŢCD-Civic-Ecologist) şi Radu Ştefan Mazăre 

(independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dna. vicepreşedinte Eugenia 

Moldoveanu şi de dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu. 

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

 1. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 1998. Dezbateri în vederea avizării.  

 Au fost audiaţi delegaţii unor ordonatori de credite. 

 Din partea Societăţii Române de Televiziune, a fost prezent dl. director general 

interimar Stere Gulea. Societatea Română de Radiodifuziune a fost reprezentată de dnii. 

Constantin Negru şi Ilie Drăgan, directori. Din partea, Regiei Autonome Radiocomunicaţii 

au participat dnele. Liliana Andronescu, director, şi Gabriela Sângeorzan, şef de serviciu. 

Au fost analizate propunerile pentru bugetele celor două Societăţi şi costurile prevăzute 

pentru plata circuitelor şi releelor fonice şi video asigurate de R.A. Radiocomunicaţii. 

Comisia a constatat că sumele prevăzute sunt aproape satisfăcătoare pentru cele două 

Societăţi. Astfel, ar mai fi necesare câte c. 3 miliarde lei, pentru ambele Societăţi, pentru 

asigurarea tuturor cheltuielilor. Comisia a primit asigurărilor reprezentantelor R.A. 

Radiocomunicaţii că aceasta nu va mări preţurile nejustificat, fiind previzionate, până la 

sfârşitul anului, o creştere a preţului energiei cu c. 40% şi o valoare a leului faţă de dolar 

de c. 11.500 lei. 

 Dna. Rodica Pârvu şi dl. Vasile Zecheru, directori la Oficiul Român pentru 

Drepturile de Autor, au înfăţişat solicitările Oficiului pentru o creştere a alocaţiilor 
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bugetare prevăzute. În primul rând este vorba despre o clădire adecvată scopurilor şi 

rangului instituţiei. 

 Invitaţii au rpomis să transmită, până în ziua de luni, solicitări concrete de 

modficaer a cifrelor bugetului, fără a fi avute în vedere schimbări semnificative. 

 Dezbaterile vor continua la următoarea şedinţă a Comisiei. 
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