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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã nr. 48/1999

pentru modificarea ºi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

˛n urma examinªrii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de

urgenþª nr. 48/1999 pentru modificarea ”i completarea Legii audiovizualului nr.

48/1992, în ”edinþele din 19 mai ”i 2 septembrie 1999, Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª propune, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, ca

acesta sª fie supus spre dezbatere ”i adoptare cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de lege, Comisia a fost sesizatª în fond.

˛n redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizele transmise de

Comisia pentru industrii ”i servicii ”i de Comisia juridicª, de disciplinª ”i

imunitªþi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.

48/1999 pentru modificarea ”i completarea Legii Audiovizualului nr. 48/1992 face

parte din categoria legilor organice.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª nr. 48/1999 pentru modificarea ”i completarea

Legii audiovizualului nr. 48/1992

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3
1. Articol unic. – Se aprobã Ordonanþa de urgenþã nr.

48/1999 pentru modificarea ºi completarea Legii
audiovizualului

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

Art. I. - Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 48/1999 pentru modificarea ºi completarea Legii
audiovizualului.

2. Amendament propus de Comisie

Dupª art. I se introduce art. II, care va avea
urmªtorul cuprins:

Art. II. – Legea audiovizualului, publicatã în Monitorul

Din motive de tehnicã legislativã.
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Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cele
aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, dându-se textelor o nouã
numerotare.

A M E N D A M E N T E  R E S P I N S E

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea respingerii

0 1 2 3
1. Art. 14 (3) La expirarea termenului se organizeazã,

în mod obligatoriu, un nou concurs.
Amendament propus de Comisia pentru industrii ”i
servicii

Art.14 (3) se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

La expirarea termenului, precum ºi în cazul renunþãrii la
licenþe se organizeazã, în mod obligatoriu, un nou
concurs.

Concursul se organizeazã, oricum,
în orice situaþie de eliberare a
licenþei.

2. Art. 14 (4) Pentru situaþiile în care la expirarea
duratei de valabilitate a licenþei de emisie, o nouã
licenþã este atribuitã prin concurs pentru aceeaºi
localitate ºi în aceleaºi condiþii tehnice, altei
persoane juridice decât vechiul titular, acesta din
urmã va putea continua difuzarea programului pânã
cel mult la intrarea în funcþiune a staþiei noului

Amendament propus de Comisia pentru industrii ”i
servicii

Art.14 (4) se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 14 (4) Pentru situaþiile în care la expirarea duratei
de valabilitate sau renunþare la licenþã a licenþei de
emisie, o nouã licenþã este atribuitã prin concurs pentru

Prevederea ar fi redundantã.
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titular de licenþã de emisie, fãrã a putea depãºi însã
durata termenelor legale de intrare în funcþiune a
noii staþii de emisie.

aceeaºi localitate ºi în aceleaºi condiþii tehnice, altei
persoane juridice decât vechiul titular, acesta din urmã
va putea continua difuzarea programului pânã cel mult
la intrarea în funcþiune a staþiei noului titular de licenþã
de emisie, fãrã a putea depãºi însã durata termenelor
necesarã autorizaþiei tehnice de funcþionare.

3. Art. 18 (1) Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi
Informaticã, poate propune Consiliul Naþional al
Audiovizualului, din motive de compatibilitate
electromagneticã, modificarea frecvenþei prevãzute
în licenþa de emisie, fãrã întreruperea serviciului ºi
cu asigurarea unei recepþii de calitate echivalentã,
precum ºi a altor caracteristici tehnice implicate.

Amendament propus de Comisia pentru industrii ”i
servicii

Art.18 (1) se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 18 (1) Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi
Informaticã, poate propune Consiliul Naþional al
Audiovizualului, din motive de compatibilitate
electromagneticã, modificarea frecvenþei prevãzute în
licenþa de emisie, în aceeaºi bandã, fãrã întreruperea
serviciului ºi cu asigurarea unei recepþii de calitate
echivalentã, precum ºi a altor caracteristici tehnice
implicate.

Prevederea ar fi redundantã.

PRE“EDINTE SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA           Puiu HA“OTTI

Expert,    

Cristina DAN


