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PROCES -VERBAL

al ºedinþei din ziua de 4 octombrie 2000

La lucrãrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind d-nul preºedinte Gabriel

Þepelea (G.P. al PNÞCD – Civic – Ecologist).

Lucrãrile ºedinþei au fost conduse, alternativ de d-na vicepreºedinte Ileana

Filipescu, d-na vicepreºedinte Eugenia Moldoveanu ºi d-nul secretar Puiu Haºotti.

Comisia a adoptat, în unanimitate, urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 44/2000

referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate

temporar. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaþi, din  partea

Ministerului Culturii, d-nul Kelemen Hunor, secretar de stat, ºi consilier d-nul Pârvu

Ionicã. Au participat la dezbateri d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nii deputaþi Alexandru

Ioan Badea ºi Márton Árpád Francisc. Dupã dezbaterile generale, Comisia a solicitat

elaborarea unui material documentar referitor la relaþia între prevederile ordonanþei ºi cele

ale recent votatului proiect de lege pentru protejarea patrimoniului cultural naþional mobil.

Dezbaterile vor fi reluate dupã studierea materialului documentar, la proxima ºedinþã.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.

145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Dezbateri în vederea

întocmirii avizului. Au participat, ca invitaþi, d-nul Kelemen Hunor, secretar de stat, d-na

Georgeta Butnariu, director, d-na Antoaneta Iordache ºi d-nul Pârvu Ionicã, consilieri în

Ministerul Culturii, d-nul Mircea Manole, director general adjunct al Societãþii Române

de Radiodifuziune ºi d-na Cornelia Hurã, contabil ºef în Societatea Românã de

Televiziune. La dezbateri au luat parte d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nii deputaþi

Alexandru Ioan Badea ºi Márton Árpád Francisc. Proiectul de lege a fost avizat favorabil,

cu amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 124/2000 pentru

completarea cadrului juridic privind drepturile de autor ºi drepturile conexe, prin

adoptarea de mãsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio ºi video, precum ºi a

programelor pentru calculator. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au fost

prezentate materialele transmise Comisiei de Asociaþia Românã de Antipiraterie. La
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dezbateri au luat parte d-nii secretari Puiu Haºotti ºi Mãdãlin Voicu ºi d-nii deputaþi

Alexandru Ioan Badea, Kakassy Sándor, Lazãr Lãdariu ºi Márton Árpád Francisc.

Continuarea dezbaterilor a fost amânatã, în vederea redactãrii un documentar privind

modul în care pirateria a fost eradicatã în þãrile membre ale Uniunii Europene.

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea de cãtre România a Tratatului OMPI privind

dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. La dezbateri au participat d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nii deputaþi

Alexandru Ioan Badea ºi Márton Árpád Francisc. Proiectul de Lege a fost avizat favorabil.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea de cãtre România a Tratatului OMPI privind

interpretãrile, execuþiile ºi fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Proiectul de Lege a fost avizat favorabil. La

dezbateri au participat d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea

ºi Márton Árpád Francisc.

6. – 7. Proiectul Legii bibliotecilor ºi Propunerea legislativã privind „Legea

bibliotecilor“. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaþi, din

partea Ministerului Culturii, d-nul secretar de stat Kelemen Hunor ºi d-nul consilier Pârvu

Ionicã. A fost prezent d-nul deputat Miticã Bãlãeþ, iniþiatorul propunerii legislative. La

dezbateri au participat d-nul secretar Puiu Haºotti ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea,

Simion Darie, Kakassy Sándor, Lazãr Lãdariu ºi Márton Árpád Francisc . Au fost votate

primele 4 articole ale proiectului, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi ºi s-a încheiat

discuþia la articolul 5. Membrii Comisiei au solicitat reprezentanþilor Ministerului Culturii

sã vinã cu precizãri privind unele definiþii din proiectul de Lege.

  VICEPREªEDINTE,

Eugenia MOLDOVEANU

  SECRETAR,

  Mãdãlin VOICU


