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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES �VERBAL

al şedinţelor din zilele de 26, 27 şi 28 august 2003

La lucrările Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 august 2003, au fost prezenţi 18

deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare.

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

de zi:

1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, în Municipiul Cluj-Napoca,

a �MUZEULUI DURERII� secţie a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. A participat d-nul deputat Radu Ciuceanu,

în calitate de iniţiator. După prezentarea propunerii, de către iniţiator, membrii

Comisiei şi-au exprimat punctele de vedere privind fondul acesteia. Au participat la

discuţii d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin

Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Leonida Lari Iorga şi

Monica Octavia Muscă, precum şi d-nul deputat Mitică Bălăeţ. Deputaţii au arătat că

sprijină iniţiativa dar, în urma discuţiilor, a reieşit că este preferabilă înfiinţarea unei

asemenea secţii, prin decizie a Executivului. Pentru aceasta, membrii Comisiei vor

recomanda, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Consiliului Judeţean Cluj, sprijinirea

acestei iniţiative, în condiţiile lărgirii ariei tematice a secţiei muzeale, pentru ca

aceasta să înfăţişeze suferinţele tuturor comunităţilor din Transilvania, în timpul celui

de-al Doilea Război Mondial. D-nul deputat Radu Ciuceanu a anunţat, în această

situaţie, că urmează să îşi retragă propunerea legislativă.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996

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

raportului. A participat d-nul Eugen Vasiliu, directorul general adjunct al Oficiului



Român pentru Drepturile de Autor. După încheierea dezbaterilor generale, au fost

analizate prevederile tuturor articolelor proiectului de lege. La dezbateri au luat parte

d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputate Leonida Lari Iorga şi Monica

Octavia Muscă, precum şi d-nul deputat Mitică Bălăeţ. La proxima şedinţă a Comisiei

se vor dezbate amendamentele prezentate, în lumina conţinutului directivelor

europene al căror conţinut trebuie preluat în proiectul de lege.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,
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