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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra Propunerii legislative 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

În urma examinării Propunerii legislative 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, în şedinţele din 28 ianuarie şi 6 februarie 2002, Comisia pentru cultură,

arte, mijloace de informare în masă propune, cu majoritatea voturilor celor prezenţi

(16 voturi pentru şi unul contra), ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi adoptare cu

amendamentele anexate.

Cu această propunere legislativă, Comisia a fost sesizată în fond.

În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul

Legislativ.

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 face parte din

categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihai Adrian MĂLAIMARE Ileana STANA IONESCU

      Consilier,               Expert,

      Virgil Ştefan NIŢULESCU          Cristina DAN



Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T E

la 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

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Lege 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

Amendament propus de Comisie
Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
Lege pentru modificarea articolului 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în
domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi
dreptului de autor

Din motive de tehnică legislativă.

2. Art. I � Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi
artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 35 din 19 ianuarie 2001, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 574/2001, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 30
octombrie, se modifică după cum urmează:

 1. Articolul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

�Art. 2. � (1) Ministerul Culturii şi Cultelor
asigură elaborarea şi aplicarea strategiei în
domeniile culturii şi artei, cultelor şi

Amendament propus de Comisie
Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. I � Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile
culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de
autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 574/2001, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 685 din 30 octombrie, se
modifică şi va avea următorul cuprins:

�Art. 2. � (1) Ministerul Culturii şi Cultelor
asigură elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniile

Din motive de tehnică legislativă.



2
cinematografiei.

(2) Strategia în domeniul audiovizualului
este elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor în
cooperare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului
şi este aplicată de Consiliul Naţional al
Audiovizualului.�

culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei.

(2) Strategia în domeniul audiovizualului este
elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor în cooperare
cu Consiliul Naţional al Audiovizualului şi este aplicată
de Consiliul Naţional al Audiovizualului.�

PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE  Ileana STANA IONESCU
      

Consilier,    Expert,

Virgil Ştefan NIŢULESCU        Cristina DAN
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