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CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţelor din zilele de 27, 28 şi 29 aprilie 2004

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

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul

de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisiei

au hotărât analizarea proiectului de raport, urmând ca în proxima şedinţă să se dea votul

final.

2. Propunerea legislativă privind abrogarea şi modificarea unor dispoziţii din Legea

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. În calitate de

invitat a participat d-nul Gheorghe Hură, director general în Ministerul Finanţelor Publice.

Comisia a hotărât, cu unanimitate voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, să

acorde aviz favorabil propunerii legislative. 

3. Propunere legislativă privind instituirea Titlurilor Naţionale. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. La discuţii au participat d-nul deputat Ioan Timiş, în calitate de

iniţiator, şi d-nul Constantin Diaconu, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, în

calitate de invitat. Membrii Comisiei au hotărât reluarea discuţiilor la următoare şedinţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr.16/2003 pentru modificarea  şi

completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional cultural mobil.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii şi Cultelor a luat

parte d-nul secretar de stat Ioan Opriş. Comisia a hotărât, cu majoritatea voturilor celor

prezenţi în sală în momentul votului, să propună adoptarea proiectului de Lege cu un

amendament. 

5. Propunere de Lege privind instituirea Zilei Presei Române. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului. La dezbaterea proiectului de Lege au participat d-na Liana Ganea, din

partea Convenţiei Organizaţiilor de Media, d-nul Valeriu Pricină, din partea Uniunii

Ziariştilor Profesionişti, d-nul Radu George Serafim, din partea Federaţiei Sindicatelor Unite

din Televiziunea Română, şi d-nul Corneliu Leu, directorul revistei Albina. În urma

discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea proiectului de Lege, cu majoritatea

voturilor celor prezenţi în sala în momentul votării.
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi, 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD.

 

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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