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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 1 şi 2 octombrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD), d-na deputat Leonida Lari Iorga (G.P. al PRM). Şedinţele au

fost conduse de d-nul preşedinte Mihai  Mălaimare.

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine

de zi:

1. Proiect de Lege privind promovarea culturii scrise. Dezbatere în

vederea întocmirii raportului. Au fost invitaţi, în calitate de iniţiator, d-nul senator

Grigore Zanc, iar din parte Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul Florin Rotaru,

secretar de stat. S-a continuat dezbaterea pe articole a proiectului de lege. S-a discutat

conţinutul Capitolului II, votându-se cu amendamente, cu unanimitate voturilor celor

prezenţi, articolele 5, 6, 7, 8 şi 9. La discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai

Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-na deputat Monica Octavia Muscă,

d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Kelemen Hunor şi Alexandru Sassu. Discuţiile pe baza

proiectului de lege vor fi reluate la proxima şedinţă.

2. Propunerea legislativă pentru modificare şi completarea Legii 8/1996

privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii

raportului. Ţinând cont că, în momentul de faţă Guvernul are în lucru un proiect de

lege pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996, care are ca scop soluţionarea

unui spectru mai larg de probleme pe care le ridică în momentul de faţă domeniul

drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei,

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, au hotărât respingerea propunerii legislative.

La discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul vicepreşedinte

Mădălin Voicu, d-nul secretar Marton Arpad  Francisc, d-na secretar Ileana Stana

Ionescu  şi d-na deputat Eugenia Moldoveanu.

3. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea pornografiei

pedofile săvârşită prin intermediul reţelelor informatice. Dezbateri în vederea



întocmirii raportului. Ţinând cont de avizul negativ dat de Consiliul Legislativ, de

avizul negativ dat de Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor,

precum şi de faptul că o parte din problematica acestei propuneri legislative se

regăseşte în Proiectul de Lege iniţiat de Guvern, pe care Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă la avizat favorabil, membrii Comisiei au hotărât, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi,   respingerea acestei propunerii legislative. La

discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin

Voicu, d-nul secretar Marton Arpad  Francisc.
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