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PROCES -VERBAL

al ”edinþelor din zilele de 8, 9 ”i 10 noiembrie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi, dupª cum urmeazª: în ziua de 8 noiembrie,

16 deputaþi, lipsind dna. deputat Monica Octavia Musca (G.P. al PNL) ”i dnii. deputaþi

Dumitru Pâslaru (G.P. al PDSR) ”i Vasile Veti”anu (G.P. al PNÞCD � Civic � Ecologist);

în ziua de 9 noiembrie 18 deputaþi, lipsind dnul. deputat Radu “tefan Mazªre

(independent); în ziua de 4 noiembrie 18 deputaþi, lipsind dnul. deputat Radu “tefan

Mazªre  (independent). Lucrªrile ”edinþelor au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte

Gabriel Þepelea, de dnele. vicepre”edinþi Ileana Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu ”i de

dnul. secretar Puiu Ha”otti.

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

1. Propunerea legislativª pentru modificarea ”i completarea Legii nr. 48/1992

a Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La dezbateri au fost invitaþi

dna. Cristina Ciucª ”i dnul. “erban Madgearu, membri în Consiliul Naþional al

Audiovizualului, dnele. Georgeta Davidescu ”i Mariana Jurian, directori generali ”i dnul.

George Chiriþª, director executiv al Asociaþiei Române de Comunicaþii Audiovizuale. Au

fost dezbªtute ”i votate, mai întâi, punctele rªmase în suspensie de la ultima dezbatere

propunerii legislative ”i apoi, dupª votare, punctele 29 � 53 din articolul I al propunerii

legislative, o parte dintre prevederi fiind lªsate în suspensie pânª sªptªmâna viitoare. A

fost, din nou, amânatª discutarea punctelor care modificª prevederile Legii nr. 19/1999;

aceste puncte vor fi analizate dupª încheierea discuþiilor la toate celelalte articole ale

propunerii legislative. La dezbateri au luat cuvântul dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea, dna.

vicepre”edinte Ileana Filipescu, dnul. secretar Puiu Ha”otti, dnul. deputat Alexandru Ioan

Badea, ca iniþiator, dna. deputat Monica Octavia Musca ”i dnii. deputaþi Simion Darie,

Adrian Iorgulescu, Kakkasy SÆndor, Lazªr Lªdariu, MÆrton `rp Æd Francisc ”i Eugen

Nicolicea.
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2. Toate celelalte puncte de pe ordinea de zi au fost amânate, pânª la

încheierea dezbaterii la propunerea legislativª pentru modificarea ”i completarea Legii nr.

48/1992 a Audiovizualului.

  PREª EDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Mãdãlin VOICU


