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PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 24 noiembrie 1999

La lucrªrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind dnii. deputaþi Dumitru

Pâslaru  (G.P. al PDSR) ”i Radu “tefan Mazªre (independent).

Lucrªrile ”edinþei au fost conduse, alternativ, de dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea,

de dnele. vicepre”edinþi Ileana Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu ”i de dnul. deputat

Mªdªlin Voicu.

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 punctele 55 � 63 din articolul I al propunerii legislative, o parte

dintre prevederi fiind lªsate în suspensie pânª la proxima ”edinþª.

La dezbateri au luat cuvântul dnul. pre”edinte Gabriel Þepelea ”i dnii. deputaþi

Alexandru Ioan Badea, în calitate de iniþiator, Simion Darie, Adrian Iorgulescu, Lazªr

Lªdariu, MÆrton `rpÆd Francisc ”i Eugen Nicolicea.

Având în vedere urgenþa finalizªrii raportului la aceastª propunere legislativª,

Comisia a decis, la propunerea pre”edintelui, sª î”i încheie discuþiile în ziua de joi, 26

noiembrie, când vor fi dezbªtute ultimele puncte din articolul I, articolele II ”i III ”i

punctele rªmase în suspensie.

Pe ordinea de zi a Comisiei nu au mai fost incluse alte iniþiative legislative, pentru

a fi posibilª încheierea, în cel mai scurt timp posibil, a dezbaterii la propunerea de

modificare a Legii Audiovizualului, având în vedere faptul cª aceasta constituie un

criteriu de aderare la Uniunea Europeanª, urmeazª sª fie luat în discuþie printre primele,
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în momentul începerii negocierilor pentru aderarea la organizaþia comunitarª.

  PREªEDINTE,

Gabriel ÞEPELEA

  SECRETAR,

Mãdãlin VOICU


