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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

PROCES -VERBAL

al ºedinþelor din zilele de 24 ºi 25 februarie 2004

La lucrãrile Comisiei din ziua de marþi, 24 februarie, au fost prezenþi 18 deputaþi,

lipsind d-nul deputat Vasile Puºcaº (G.P. al PSD), iar în ziua de miercuri, 25 februarie, au

fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind d-na deputat Monica Octavia Musca (G.P. al PNL) ºi d-

nul deputat Vasile Puºcaº (G.P. al PSD).

ªedinþele au fost conduse de d-nul preºedinte Mihai Adrian Mãlaimare. Comisia a

adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 8/1996 privind

dreptul de autor ºi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La

dezbateri au participat, în calitate de invitaþi, d-nul Eugen Vasiliu, director adjunct al

Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, ºi d-nul Laurenþiu Oprea, ºef serviciu; din

partea Ministerului Integrãrii Europene, d-nele Claudia Secu, consilier, ºi Oana Capet,

consilier; d-na consilier Iarina Prelipceanu din partea Ministerului Justiþiei; Parchetului de

pe lângã Curtea Supremã de Justiþie a fost reprezentat de d-nul Dumitru Dragoº procuror;

d-nul comisar ºef Dan Olteanu, fiind prezent din partea Direcþiei Generale a Poliþiei

Municipiului Bucureºti. Au fost rediscutate articolele rãmase în suspensie: 14, 15, 99,107,

119, 121,131, 133 ºi au început dezbaterile capitolului III - Proceduri ºi sancþiuni. La

discuþii au luat parte d-nul preºedinte Mihai Adrian Mãlaimare, d-nul secretar Marton

Arpad Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca ºi d-nii deputaþi Ioan Onisei ºi

Alexandru Sassu. Dezbaterile vor fi reluate la proxima ºedinþã.

2. Proiectul de Lege pentru modificare Legii 182/2000 privind protejarea

patrimoniului cultural mobil. Dezbatere în vederea întocmirii raportului. În calitate de

invitaþi, la dezbateri a participat, d-nul Mircea Angelescu, director în 7cadrul Ministerului

Culturii ºi Cultelor. În urma discuþiilor purtate pe baza textului proiectului de modificare,

membrii Comisiei au hotãrât reluarea dezbaterilor la urmãtoarea ºedinþã. Au luat cuvântul

d-nul preºedinte Mihai Adrian Mãlaimare, d-nul secretar Marton Arpad Francisc, d-nii

deputaþi Ioan Onisei.
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3. Audierea membrilor Consiliului Naþional al Audiovizualului la solicitarea

Comisiei. Dezbatere pe marginea prevederilor proiectului de Lege electoralã cu privire la

domeniul audiovizual. A fost semnalatã lipsa de comunicare existentã între CNA ºi

Comisia pentru elaborare a proiectului Legii electorale, de asemenea fiind subliniatã

necesitatea unei legãturi mai strânse între membrii Comisiei pentru culturã, artã, mijloace

de informare în masã ºi membrii Consiliului. La discuþii au luat parte d-nul preºedinte

Mihai Adrian Mãlaimare, d-nii vicepreºedinþi Mãdãlin Voicu ºi Constantin Duþu, d-nul

secretar Marton Arpad Francisc, d-nele deputat Leonida Lari Iorga ºi Lia Olguþa

Vasilescu, d-nii deputaþi Ioan Onisei, Alexandru Sassu ºi Miticã Bãlãeþ.

PREªEDINTE,

Mihai Adrian MÃLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU


