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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

RAPORT SUPLIMENTAR

(înlocuieºte toate rapoartele anterioare)

asupra propunerii legislative pentru modificarea ºi completarea

Legii nr. 48/1992 a Audiovizualului

Ca urmare a deciziei plenului Camerei Deputaþilor, în ”edinþa acestuia din 29

februarie 2000, Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª a Camerei

Deputaþilor a reluat dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea ”i

completarea Legii nr. 48/1992 a Audiovizualului, în ”edinþa sa din 1 martie 2000.

Cu aceastª propunere legislativª, Comisia a fost sesizatª în fond. ˛n redactarea

raportului, Comisia a þinut cont de avizele transmise de Comisia pentru drepturile

omului, culte ”i problemele minoritªþilor naþionale, Comisia pentru industrii ”i servicii

”i de Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi. ˛n  raport cu obiectul ”i conþinutul

sªu, acest proiect de lege are caracter de lege organicª.

˛n urma reexaminªrii propunerii legislative Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª a hotªrât sª solicite ca aceasta sª fie supusª spre

dezbatere ”i adoptare cu amendamente anexate. Amendamentele au fost votate cu

majoritatea voturilor celor prezenþi.

Deoarece numªrul de amendamente aduse propunerii legislative este foarte

mare, pentru a facilita votarea raportului, precizªm cª singurele puncte din art. I al

propunerii legislative care nu au suferit nici un fel de modificare (nici mªcar de

numerotare) sunt urmªtoarele:

1. Dupª titlul CAPITOLULUI I, Dispoziþii generale, se introduce titlul

secþiunii I, cu urmªtorul conþinut:

�Secþiunea I



2

Libertatea de exprimare ”i responsabilitatea informªrii�

6. Dupª articolul 2 5 se introduce titlul secþiunii III, care va avea urmªtorul

conþinut :

�Secþiunea III

Responsabilitªþi culturale�

28. Articolul 9 devine articolul 10, iar articolul 10 devine articolul 9.

32. Dupª titlul Capitolului I 1 se introduce titlul secþiunii I, cu urmªtorul

conþinut:

�Secþiunea I

Planul naþional de repartizare a frecvenþelor radioelectrice destinate difuzªrii

programelor audiovizuale�

34. Dupª articolul 11 1 se introduce titlul secþiunii II, cu urmªtorul conþinut:

�Secþiunea II

Registrul naþional al frecvenþelor radioelectrice destinate difuzªrii programelor

audiovizuale�

37. Articolul 13 de abrogª.

42. Titlul secþiunii III se modificª ”i va avea urmªtorul conþinut:

�Secþiunea III

Autorizarea recepþiei ”i a difuzªrii programelor audiovizuale prin satelit�

45. Titlul capitolului III se modificª ”i va avea urmªtorul conþinut:

�CAPITOLUL  III

Serviciile de comunicaþie audiovizualª distribuite prin cablu�

58. Alineatul (2) al articolului 33 se modificª ”i va avea urmªtorul conþinut:

�(2) Raportul anual al Consiliului Naþional al Audiovizualului se depune la

Parlament pânª la data de 31 martie a anului urmªtor ”i este dezbªtut de Comisiile

reunite pentru culturª, arte ”i mijloace de informare în masª ale celor douª Camere ale

Parlamentului, care propun plenului Parlamentului, spre dezbatere ”i aprobare, o

Rezoluþie cuprinzând aprecieri, observaþii ”i sarcini privind activitatea Consiliului.�

PREª EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAª OTTI


