
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

S I N T E Z A 
 şedinţelor din zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie 2005 

 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii monumentelor de for public. (PL.x. 506/2005). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, dl. Virgil Ştefan 

Niţulescu, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor şi dna. Cristina Passima – consilier în 

Ministerul Culturii şi Cultelor. În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării, să solicite amânarea termenului 

în vederea întocmirii raportului şi să continue dezbaterile la următoarea şedinţă.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

(PL.x. 505/2005). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat, 

din partea Ministerului Culturi şi Cultelor – dl. Ioan Onisei, secretar de stat; din partea Oficiului 

Român pentru Drepturile de Autor – d-na Rodica Pârvu, director general, şi dl. Eugen Vasiliu, 

director general adjunct; din partea Ministerului Integrării Europene – d-na Claudia Secu, 

director; din partea Asociaţiei Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor – dl. Valentin Negoiţă, preşedinte şi d-na Magda Popescu; din 

partea Consiliului Naţional al Audiovizualului - Ralu Filip, preşedinte; din partea Asociaţiei de 

Comunicaţii prin cablu – dl. Radu Petric, preşedinte şi dl. Silviu Luncan, avocat; din partea 

Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - d-na Ioana Fesnic, preşedinte, d-na Andreea 

Sârbu şi dl. Ionuţ Georgescu; din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România – 

Asociaţia pentru Drepturi de Autor -  d-na Ana Achim, director executiv şi dl. Alexandru Roată, 

avocat; din partea Patronatului Industriei de Celuloză şi Hârtie – dl. Constantin Chiriac, director 

general; din partea Asociaţiei Română de Comunicaţii Audiovizuale – dl. George Chiriţă, 

preşedinte.  

În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 

în sală în momentul votării, să solicite amânarea termenului în vederea întocmirii raportului şi să 

continue dezbaterile la următoarea şedinţă.  

La lucrările Comisiei, în zilele de 8 şi 9 noiembrie a.c., au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind  

d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), 
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dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL); în data 

de 10 noiembrie a.c., au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind d-na deputat Raluca Turcan, d-na 

deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Monica Octavia Muscă (G.P. al PNL), dl. 

deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 
 

Dumitru AVRAM 
 


