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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

S I N T E Z A
lucrărilor şedinţei din zilele de 16 şi 17 decembrie 2003

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

zi:

1. Proiectul de lege privind formularea unei rezerve la Convenţia Europeană

privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai

1989, şi pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei Convenţii, a

autorităţilor competente. Reluarea dezbaterilor, ca urmare a retrimiterii proiectului la

Comisie, în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor, din 15 decembrie. Comisia a hotărât

modificarea amendamentului votat la art. 2 din proiectul de Lege.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000

privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. Comisia a adoptat propunerea legislativă în forma

prezentată.

3.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003 pentru

modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului suplimentar, ca urmare a restituirii proiectului de Lege la Comisie,

prin decizia plenului Camerei Deputaţilor din 27 august 2003. Comisia a decis să propună

plenului admiterea obiecţiunii de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii

Române de Televiziune, astfel cum a fost constatată de Curtea Constituţională prin

Decizia nr. 300/2003 şi adoptarea unui proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei.

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

dreptul de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au
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participat reprezentanţi ai autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor interesate. Comisia a

dezbătut şi a adoptat amendamentele propuse pentru articolele 14, 107 � 112 şi 120 � 130

ale Legii, urmând să reia dezbaterile în luna ianuarie 2004.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind d-na deputat Monica

Octavia Muscă (G.P. al PNL) şi d-nii deputaţi Eugen Nicolicea şi Vasile Puşcaş (G.P. al

PSD).
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Mihai MĂLAIMARE

  SECRETAR,
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