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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a

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

cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor

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

24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind

unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de

autor, a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu

adresa nr. 231/9 mai 2002, Comisia fiind sesizată în fond, în procedură de urgenţă.

Proiectul de Lege a fost trimis spre avizare Comisiei juridice, de disciplină şi

imunităţi, de la care, până la data dezbaterii proiectului în Comisie, nu a fost primit

avizul. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul

Legislativ.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 72 din Constituţie.

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 14 mai 2002.

În conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, la dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului

Culturii şi Cultelor, d-nii Dumitru Pâslaru, secretar de stat, şi Ioan Hidegcuti, secretar

general al Ministerului.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 20 de membri

ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţie.



În cadrul dezbaterilor, a fost remarcat faptul că Ordonanţa de urgenţă nr.

24/2002 a fost emisă într-un moment în care tocmai fusese aprobat, în Camera

Deputaţilor, un proiect de lege care îşi propusese � ca şi Ordonanţa de urgenţă nr.

24/2002, de altfel � să remedieze deficienţele rezultate din aprobarea, cu modificări, a

Ordonanţei de urgenţă nr. 9/2001. Acest proiect de lege a fost aprobat, apoi, şi de

Senat şi a devenit Legea nr. 199/2002, pentru modificarea articolului 2 din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei,

cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor.

Având în vedere că fondul problemei este suficient de bine reglementat prin

Legea nr. 199/2002 � lege care, în conţinutul său, corespunde şi avizului dat de

Consiliul Legislativ pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 24/2002, în care se atrage atenţia asupra raporturilor care trebuie să

existe între Ministerul Culturii şi Cultelor şi Consiliul Naţional al Audiovizualului �,

Comisia propune respingerea proiectului de lege.
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