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PROCES -VERBAL

al ºedinþelor din zilele de 9, 10 ºi 11 martie 2004

La lucrãrile Comisiei au fost prezenþi, 18 deputaþi, lipsind 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. 356/2003 privind

înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Institutului Cultural Român. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului(procedurã de urgenþã). În calitate de invitaþi au participat, din partea

Institutului Cultural Român, d-nul preºedinte Augustin Buzura ºi d-na vicepreºedinte

Angela Martin, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe, d-nul ambasador Gheorghe

Popescu ºi d-nul Cãtãlin Þîrlea, directorul Direcþiei de Culturã. La dezbateri au luat

cuvântul d-nul preºedinte Mihai Mãlaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na

deputat Monica Octavia Muscã ºi d-nul deputat Alexandru Sassu. În urma discuþiilor

membri Comisiei au adoptat proiectul de Lege, cu amendamente, cu unanimitatea

voturilor celor prezenþi.

2. Propunerea legislativã privind instituþiile publice de spectacole ºi concerte.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Au participat, în calitate de invitaþi,

d-nul Leonard Pãdureþ, preºedintele Federaþiei Sindicatelor Artiºtilor Interpreþi din

România ºi d-nul Ovidiu Jurcã, din partea Blocului Naþional Sindical. Au fost discutate

propunerile de amendare, care au fost înaintate de cãtre Uniunea Sindicatelor din

Instituþiile de Spectacol din România ºi Federaþia Sindicatelor Artiºtilor Interpreþi din

România. Au luat cuvântul d-nul preºedinte Mihai Mãlaimare, d-nul secretar Márton

Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscã, d-nul deputat Ioan Onisei ºi d-nul

deputat Alexandru Sassu. Discuþiile urmeazã sã fie reluate la proxima ºedinþã.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 8/1996 privind

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

participat, ca invitaþi, din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, d-nul
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director general adjunct Eugen Vasiliu ºi d-nul ºef de serviciu Laurenþiu Oprea; din partea

Ministerului Integrãrii Europene, d-na consilier Oana Cãpeþ; din partea Ministerului

Justiþiei, d-na Irina Prelipceanu, consilier; din partea Inspectoratului General al Poliþiei, d-

na Elena Tanislav; d-nul procuror Dragoº Dumitru din partea Parchetului de pe lângã

Înalta Curte de Casaþie, precum ºi reprezentanþi ai Uniunii Producãtorilor de Fonograme

din România, ai organizaþiei Business Software Alliance ºi ai Asociaþiei pentru

Combaterea Pirateriei RO-ACT. A fost continuatã discutarea Cap.III Proceduri ºi

Sancþiuni. Au luat cuvântul, în afarã de invitaþi, d-nul preºedinte Mihai Adrian Mãlaimare,

d-nul secretar Márton Árpád Francisc, precum ºi d-nii deputaþi Miticã Bãlãeþ ºi Alexandru

Sassu.

5. În data de 9 martie a.c., membri Comisiei au avizat favorabil propunerea de

numire a d-lui ministru Ioan Rus, pentru funcþia de ministru de stat, în ºedinþã comunã a

Comisiilor permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului, al cãror obiect de

activitate corespunde sferei de competenþã a viitorului ministru.

PREªEDINTE,

Mihai Adrian MÃLAIMARE
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