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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ”edinþei din ziua de 1 martie 2000

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

“tefan Mazªre (independent) ”i Vasile Veti”anu (G.P. al PNÞCD � Civic � Ecologist).

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

”i de dna. vicepre”edinte Ileana Filipescu.

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.

Ca urmare a solicitªrii Agenþiei Naþionale pentru Comunicaþii ”i Informaticª,

exprimatª, de dnul. pre”edinte Sergiu Stelian Iliescu în plenul Camerei Deputaþilor, în

ziua de 29 februarie 2000, precum ”i a unor disfuncþionalitªþi privind sistemul de vot, în

timpul acelei ”edinþe, Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª a reluat

dezbaterea propunerii legislative, analizând acele amendamente care au fost asumate de

unii dintre deputaþi, membri ai Comisiei. La ”edinþª au participat, din partea Agenþiei

Naþionale pentru Comunicaþii ”i Informaticª, dnul. Sergiu Stelian Iliescu, pre”edinte, ”i

dna. Carmen Elian, ”ef de serviciu, din partea Consiliului Naþional al Audiovizualului,

dnul. Mircea Sorin Moldovan, pre”edinte, dna. Cristina Ciucª ”i dnul. “erban Madgearu,

membri, ”i dna. Mariana Jurian, director general, din partea Inspectoratului General al

Comunicaþiilor, dnul. Ion Matei, vicepre”edinte executiv, ”i dna. Marilena Tudoran,

director, iar din partea Asociaþiei Române de Comunicaþii Audiovizuale, dnul. George

Chiriþª, director executiv. Au participat la dezbateri, din partea iniþiatorilor, dnul. deputat

Alexandru Ioan Badea, iar dintre ceilalþi membri ai Comisiei, dna. vicepre”edinte Ileana

Filipescu, dna. deputat Monica Octavia Musca ”i dnii. deputaþi Kakkasy SÆndor, Lazªr

Lªdariu ”i MÆrton `rpÆd Francisc.

Dupª dezbateri, Comisia a hotªrât, cu majoritatea voturilor celor prezenþi, sª

adopte un nou raport, care înlocuie”te toate rapoartele anterioare, prin care propunerea

legislativª a fost avizatª favorabil, cu modificªri.

2. Votul final asupra proiectul legii monumentelor istorice a fost amânat pentru

proxima ”edinþª.
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3. Diverse.

Comisia a analizat unele sesizªri adresate de unii dintre participanþii la concursul

pentru desemnarea cântecului care va participa la Concursul cântecului european

�Eurovision�. Membrii Comisiei au hotªrât sª desemneze un grup format din dnele. Ileana

Filipescu ”i Eugenia Moldoveanu � vicepre”edinþi ai Comisiei -, dnul. Mªdªlin Voicu

� secretar � ”i dnul. deputat Adrian Iorgulescu, pre”edintele Uniunii Compozitorilor ”i

Muzicologilor din România, grup care se va întâlni, în ziua de 2 martie 2000 cu dnul.

Cristian Hadji Culea, directorul general al Societªþii Române de Televiziune, pentru a gªsi

o soluþie acceptabilª de cªtre toate pªrþile.
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