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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţei din ziua de 6 februarie 2002

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 6 februarie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului

nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi

dreptului de autor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 574/2001. Dezbateri în

continuare, în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi, d-nul Dumitru

Pâslaru, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-nul Andrei Popescu, secretar

de stat în Ministerul Integrării Europene, şi d-nul Şerban Madgearu, preşedintele

Consiliului Naţional al Audiovizualului. Propunerea legislativă a fost aprobată, cu

modificări, cu majoritatea voturilor celor prezenţi: 16 voturi pentru şi unul contra.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.193/2001 pentru modificarea art. 43 alin (1) din Legea Audiovizualului, nr. 48/1992.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Procedură de urgenţă. A participat, ca invitat,

d-nul Şerban Madgearu, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului. Proiectul de

lege a fost adoptat în forma prezentată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (13).

3. Diverse.

a) În prezenţa preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-nul Şerban

Madgearu, au fost discutate probleme curente privind aplicarea prevederilor Legii

Audiovizualului în cazul unor emisiuni difuzate de posturile de televiziune Acasă TV şi

OTV. Membrii Comisiei au solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului să urgenteze

analizarea emisiunilor în cauză.
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b) Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a

anunţat hotărârea sa de a retrage propunerea legislativă privind instituţiile publice de

spectacole şi concerte.

Din numărul total al membrilor Comisiei (20), a absentat unul: d-nul deputat

Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).
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