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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei din ziua de 6 februarie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD).

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului

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

dreptului de autor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 574/2001. Dezbateri în

continuare, în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaţi, d-nul Dumitru

Pâslaru, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-nul Andrei Popescu, secretar

de stat în Ministerul Integrării Europene, şi d-nul Şerban Madgearu, preşedintele

Consiliului Naţional al Audiovizualului. Propunerea legislativă a fost aprobată, cu

modificări, cu majoritatea voturilor celor prezenţi: 16 voturi pentru şi unul contra.

Au luat parte la dezbateri, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca şi

d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu. După vot,

d-nul deputat Ioan Onisei a justificat votul său în favoarea propunerii legislative.

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

nr.193/2001 pentru modificarea art. 43 alin (1) din Legea Audiovizualului, nr. 48/1992.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Procedură de urgenţă. A participat, ca invitat,

d-nul Şerban Madgearu, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului. Proiectul de

lege a fost adoptat în forma prezentată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (13).

Au luat parte la dezbateri, în afară de invitat, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare şi d-nul deputat Ioan Onisei.

2. Diverse.
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a) În prezenţa preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-nul Şerban

Madgearu, au fost discutate probleme curente privind aplicarea prevederilor Legii

Audiovizualului în cazul unor emisiuni difuzate de posturile de televiziune Acasă TV şi

OTV. Membrii Comisiei au solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului să urgenteze

analizarea emisiunilor în cauză. Totodată, parlamentari care au luat cuvântul (d-nul

preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-na secretar

Ileana Stana Ionescu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Leonida lari

Iorga, Monica Octavia Musca şi Lia Olguţa Vasilescu, precum şi d-nii deputaţi Mitică

Bălăeţ, Gheorghe Firczak, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu) au solicitat Consiliului

Naţional al Audiovizualului să dovedească mai multă fermitate în aplicarea prevederilor

Legii Audiovizualului.

b) Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a

anunţat hotărârea sa de a retrage propunerea sa legislativă privind instituţiile publice de

spectacole şi concerte.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU


	PROCES -VERBAL

