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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 30, 31 martie şi 1 aprilie 2004

La lucrările Comisiei 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. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind

dreptul de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au

participat, ca invitaţi, din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, d-na director

general Rodica Pârvu, d-nul director general adjunct Eugen Vasiliu şi d-nul şef de serviciu

Laurenţiu Oprea; din partea Ministerului Integrării Europene, d-nele consilier Claudia

Secu şi Oana Capeţ; din partea Inspectoratului General al Poliţiei, d-na Elena Tanislav, iar

d-nul procuror Dragoş Dumitru a reprezentat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casaţie. A fost reluată discutarea unor articole de lege rămase în suspensie, ale căror

reformulări au fost prezentate de reprezentanţii ORDA. În cursul dezbaterilor a fost

subliniată necesitatea corelării prevederilor referitoare la infracţiuni cu cele ale proiectului

de Lege privind noul cod penal. Au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte

Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nul deputat

Alexandru Sassu. Dezbaterile vor fi reluate la proxima şedinţă.

2. Propunerea legislativă privind constituirea Centrului cultural creştin – ortodox al

Mănăstirii Cernica. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun. La lucrări au

participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul secretar

de stat Ioan Opriş şi d-nul  Mircea Angelescu, director al Direcţiei pentru monumente

istorice şi muzee. După prezentarea generală făcută de d-nul deputat Mitică Bălăeţ, în

calitate de iniţiator, au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca şi

d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak şi d-nul deputat Alexandru Sassu. În urma
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dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative, cu 10 voturi

pentru şi 2 împotrivă.

3. Proiectul de Lege pentru modificare şi completarea Legii nr. 29/2000 privind

sistemul naţional de decoraţii al României. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La

lucrările Comisiei a fost invitat d-nul deputat Dorel Bahrin, preşedintele Comisiei speciale

pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul naţional de decoraţii al

României. În urma discuţiilor membrii Comisiei au hotărât să propună adoptarea proiectul

de Lege cu amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sala în momentul

votului. La dezbateri au luat cuvântul d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc şi d-na deputat Monica Octavia Musca.  

4. Propunerea legislativă Lege a Cărţii. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.

Au luat cuvântul, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád

Francisc, d-nul deputat Mitică Bălăeţ şi d-nul deputat Alexandru Sassu. Dezbaterile vor fi

reluate la proxima şedinţă.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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